 NYS DOLווירטואלע קאריער פעיר
א ריסארס פאר ביזנעסער

וואס איז א ווירטואלע קאריער פעיר?

לייוו טאג

א ווירטואלע קאריער פעיר איז א דינאמישע עצה צו העלפן ביזנעסער
אפברעכן פון די באגרעניצונגען פון טראדיציאנאלע אויפנעמונג
אווענטן .דורך צושטעלן אן אנליין פלאטפארמע ,האט די ניו יארק
סטעיט דעפארטמענט אוו לעיבאר ערמעגליכט פאר ביזנעסער
און ארבעט-זוכער זיך פארבינדן אין א ווירטואלע אויסשטעל בשעת
מעשה ,בשעת'ן אנהאלטן די באקאנטע געפיל און פאזיטיווע
רעזולטאטן פון א פיזישע אווענט.

די לייוו אווענט איז ווען ארבעט זוכער קענען דורכקוקן די
עקסהיביטער בוטס און פארשידענע ארבעט מעגליכקייטן ,און
ביזנעסער און ארבעט זוכער קענען טשעטן איינער מיטן צווייטן.

די אנליין פלאטפארמע
די ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו לעיבאר איז פרייליך צו
איינמעלדן די געפארעמטע דיגיטאלע סביבה וואס ערלויבט אייך צו
טרעפן העכסטע טאלאנטן בשעת'ן ארויסהעלפן מיט א בעסערע
ארבעטס זוכונג פאר פאטענציאלע קאנדידאטן.
איינצעלהייטן רעכענען אריין:
•מאבייל-פריינטליכע דעזיין מיט ענדלאזע באנוצער מעגליכקייט
•מעגליכקייט צו קאסטומיזירן עקסהיביטאר בוטס
•מעגליכקייט צו האלטן א וועבקעסט בשעת א לעבעדיגע אווענט

וויאזוי עס ארבעט:
שרייבט אייך איין! רעגיסטרירט פאר די אווענט נוצנדיג איינלאדענונג
לינק
שטעלט אויף! שטעלט אויף אייער ווירטואלע בוט פאר די אווענט
נוצנדיג לאגאס ,בילדער ,ארבעט אפהאנדלונג ,ווידעאס ,לינקס ,און
נאך!
עקסהיביט! נעמט אנטייל אין די אווענט אויף די לייוו טאג דורך
אריינ'לאג'ן אין די טשאט מעגליכקייט
•האלט פארנומען קאסטומערס וואס שטעלן זיך אפ ביי אייער בוט
•באקומט א קאפיע פון סיי וועלכע רעזומעיס פון באזוכער וואס
האבן זיך אפגעשטעלט ביי אייער בוט

איבערבליק טאג
די איבערבליק טאג גייט פאר די טאג פאר די אווענט און גייט אן ביז די
אנהייב פון די לייוו אווענט .אויף די איבערבליק טאג ,קענען ארבעטס
זוכער דורכקוקן די עקסהיביטער בוטס און פארשידענע ארבעטס
מעגליכקייטן פאר די אווענט און זיך באקענען מיט די לייוו סייט.

בענעפיטן
•איבערקוקן קאנדידאטן רעזומעיס פאר די לייוו טאג
•טשעטן איינס-ביי-איינס מיט קאנדידאטן און דיסקוסירן
קוואליפיקאציעס און ארבעט דעטאלן
•האבן מערערע אויפנעמערס אריינגעלאגט אין די אווענט צו
טשעטן!
•אפציע צו ווידיעא טשאט קאנדידאטן
•איבערגיין טשאט שמועסן און רעזומעיס נאך די אווענט און
אויסוועלן געוויסע קאנדידאטן
•שפארט געלט און טייערע צייט דורך אוועקנעמען די געברויך צו
אוועקגיין פון אייער ארבעטספלאץ א גאנצן טאג צו פארן און שטיין
ביי א בוט.
•איר קענט ווייטער ארבעטן בשעת'ן באגעגענען מיט קאנדידאטן
פון די באקוועמליכקייט פון אייער אייגענע ארבעטספלאץ.

טעכנישע שטיצע
 NYS DOLשטאב וועט צושטעלן איבערזיכט דורכאויס די גאנצע
פראצעדור און צושטעלן טעכנישע שטיצע אויפצושטעלן אייער
ווירטואלע בוט און איבערגיין די לייוו סייט.

גאגול קראום וועב בראוזער
גאגול קראום איז די רעקאמענדירטע וועב בראוזער פאר ביידע
בעקענד סייט און די לייוו סייט .אנדערע וועב בראוזערס קענען האבן
שוועריגקייטן זיך צו פארבינדן מיט די טשאט אדער זיך אינגאנצן
פארבינדן צו די בעקענד סייט.
*ביזנעס אינטערנעט פייערוואל מעלדונג :אויב אייער ביזנעס האט אינטערנעט
פייערוואל פאליסיס אין פלאץ ,קענען זיי נעגאטיוו אפפעקטירן אריינגיין ,באנוץ און
פונקציאנירונג.

קאנטאקט
פאר מער אינפארמאציע אדער זיך צו רעגיסטרירן פאר א קומענדיגע
ווירטואלע קאריער פעיר ,פארבינדט אייך מיט ווירטואלע אווענטן
טיעמס אויף .VirtualJobFairs@labor.ny.gov
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