WIRTUALNE TARGI KARIERY NYS DOL
Zasoby dla firm

CO TO SĄ WIRTUALNE TARGI KARIERY?

DZIEŃ NA ŻYWO

Wirtualne targi kariery to dynamiczne rozwiązanie, które
pomaga firmom uwolnić się od ograniczeń związanych z
tradycyjnymi wydarzeniami związanymi z rekrutacją pracowników.
Udostępniając platformę online, Departament Pracy Stanu Nowy
Jork ma na celu umożliwienie firmom i osobom poszukującym
pracy nawiązywanie kontaktu w czasie rzeczywistym w środowisku
wirtualnym, przy jednoczesnym zachowaniu przyjaznej atmosfery
wydarzenia odbywającego się w świecie fizycznym.

Podczas wydarzenia na żywo osoby poszukujące pracy mogą
przeglądać stoiska wystawców oraz różne oferty pracy; istnieje
również możliwość prowadzenia bezpośrednich rozmów między
rekruterami/przedstawicielami firm a osobami poszukującymi pracy.

PLATFORMA ONLINE

KORZYŚCI
• P
 rzeglądanie życiorysów kandydatów przed wydarzeniem
na żywo
• P
 rowadzenie rozmów indywidualnych z kandydatami w celu
omówienia kwalifikacji i szczegółów dotyczących stanowiska

Departament Pracy Stanu Nowy Jork z przyjemnością przedstawia
unikalne środowisko cyfrowe, które umożliwia znalezienie
najbardziej utalentowanych pracowników, jednocześnie ułatwiając
potencjalnym kandydatom znalezienie pracy.

• M
 ożliwość logowania do czatu przez wielu rekruterów z Twojej
firmy!

Oto niektóre funkcje platformy:

• P
 rzeglądanie rozmów na czacie i życiorysów po zakończeniu
wydarzenia oraz wybór kandydatów za pomocą systemu
gwiazdek

• P
 rzyjazny dla urządzeń mobilnych design oferujący
użytkownikom nieograniczone możliwości
• S
 toiska wystawców z możliwością dostosowania
do indywidualnych potrzeb i wymagań
• M
 ożliwość prowadzenia transmisji internetowej (webcastu)
podczas wydarzenia na żywo

JAK DZIAŁA PLATFORMA?
Zarejestruj się! Zarejestruj się na wydarzenie, korzystając z linku
z zaproszeniem
Przygotuj się! Skonfiguruj wirtualne stoisko przed wydarzeniem,
używając logotypów, zdjęć, opisów stanowisk, filmów, linków
i innych elementów!
Zaprezentuj swoją firmę! Dołącz do wydarzenia w dniu
wydarzenia na żywo, logując się na czacie
• Zainteresuj klientów, którzy odwiedzają Twoje stoisko
• Uzyskaj kopie życiorysów osób, które odwiedziły Twoje stoisko

DZIEŃ PRZEDPREMIEROWY
Dzień przedpremierowy odbywa się w przeddzień wydarzenia
i trwa do momentu jego rozpoczęcia na żywo. W tym dniu osoby
poszukujące pracy mają możliwość zapoznania się ze stoiskami
wystawców i różnymi ofertami pracy przed wydarzeniem na żywo,
aby mieć ogólną orientację na temat tego, co oferuje platforma.
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• F
 unkcja umożliwiająca prowadzenie wideorozmów
z kandydatami

• O
 szczędność pieniędzy i cennego czasu dzięki
wyeliminowaniu konieczności opuszczania miejsca pracy
w celu dojazdu i stania na stoisku przez cały dzień
• M
 ożliwość wykonywania codziennych obowiązków
służbowych podczas spotkań online z kandydatami we
własnym miejscu pracy.

WSPARCIE TECHNICZNE
Pracownicy NYS DOL nadzorują cały proces i zapewniają pomoc
techniczną związaną z obsługą, tworzeniem wirtualnego stoiska
i poruszaniem się po platformie online.

PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA GOOGLE CHROME
Zalecaną przeglądarką zarówno dla potrzeb backend, jak
i udziału w wydarzeniu na żywo jest Google Chrome. Inne
przeglądarki internetowe mogą mieć problemy z połączeniem
się z czatem lub pełnym połączeniem z platformą backend.
*Powiadomienie o zaporze internetowej dla firm: Jeśli w firmie obowiązują
zasady dotyczące zapór internetowych, mogą one mieć negatywny wpływ
na dostęp, korzystanie i funkcjonalność platformy.

KONTAKT
Aby uzyskać więcej informacji lub zarejestrować się na najbliższe
wirtualne targi kariery, skontaktuj się z naszym zespołem ds.
wirtualnych wydarzeń pod adresem VirtualJobFairs@labor.ny.gov

Departament Pracy Stanu Nowy Jork jest pracodawcą zapewniającym równość szans. Sprzęt oraz usługi pomocnicze są dostępne dla osób niepełnosprawnych na życzenie.

