BÁO GIÁ DỊCH VỤ 123JOB.VN
(Lưu ý: Giá đã bao gồm thuế VAT)

I. Việc làm Tốt Nhất - Hiệu Quả Nhất – Top 1 trang chủ
Tính năng

14 ngày

30 ngày

- Hiện thị tại mục việc làm tốt nhất tại trang chủ việc
làm.
- Ưu tiên hiện thị trong nhóm đầu nghành nghề.

√

√

√

√

- Tin được tự đồng làm mới 1 lần/ ngày.

√

√

- Hiện thị Logo Box Nhà tuyển dụng tiêu biểu

√

√

- Đánh dấu VIP trên Logo Nhà Tuyển Dụng (30
ngày khi khích hoạt tin đăng)
** Chế độ bảo hành

√

+ Tặng điểm lọc CV ứng viên

√

√

+ Có đội ngũ hunt hỗ trợ gửi CV nếu Tin đăng dưới
5 CV
+ Hỗ trợ tin đăng cơ bản nếu nhà tyển dụng chưa
tuyển đủ
+ Tư vấn tối ưu tin đăng

√

√

√

√

√

√

oo Dán nhãn "HOT" (2 tuần)

√

oo Tô đỏ đậm tin đăng (2 tuần)

√

oo Đóng khung nổi bật (2 tuần)

√

** Quyền lợi
+ Tặng điểm lọc CV ứng viên

+ Hiện thị 01 tin đăng tại việc làm Hấp Dẫn
Chỉ với

1000 xu trị giá
1.450.000 VNĐ
(tương đương 66
CV)
01 Tuần - Trị giá
750.000 VNĐ

2000 xu trị giá
2.900.000 VNĐ
(tương đương 132
CV)
02 Tuần - Trị giá
1.500.000 VNĐ

2.585.000 VNĐ 4.950.000 VNĐ

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Website: www.123job.vn
Liên hệ: Mrs. Ngoc – 0936 58 1683

II. Dịch vụ Lọc, mở CV ứng viên
Tính năng

Gói dịch vụ
1000 xu
4 tuần

Gói dịch vụ
2000 xu
12 tuần

* Bảo hành CV cho gói tìm hồ sơ ứng viên, 123job sẽ bù
lại số xu tương ứng khi
- CV không có email/số điện thoại

√

√

- Sai số điện thoại/email liên hệ

√

√

- Ứng viên đang bật tìm việc nhưng đã có việc

√

√

oo 01 Tin đăng cơ bản

√

√

oo Dán nhãn "HOT"

√

√

* Thời gian sử dụng

* Ưu đãi đặc biệt

oo Tin đăng trên Việc làm tốt nhất (1 tuần)

√

oo Tin đăng trên Việc làm hấp dẫn (1 tuần)

√

Chỉ với

1.595.000
VNĐ

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Website: www.123job.vn
Liên hệ: Mrs. Ngoc – 0936 58 1683

3.190.000
VNĐ

