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2. září 2004

V Napajedlech vzniká silný personální server
specializující se na Moravu

Lidé, ucházející se o práci nebo brigádu na Moravě, mají již pět měsíců možnost využít služeb personálního a inzertního serveru Job3000.cz, který se specializuje zejména na tento region. Výsledky návštěvnosti serveru za srpen dokazují, že je o takto zaměřenou agenturu mezi uchazeči i mezi zaměstnavateli obrovský zájem. Server, který provozuje napajedelská firma DISC, zaznamenal za srpen podle průzkumu TopList.cz více než 10 200 originálních návštěvníků a přes 82 300 zobrazených stránek, to je oproti předchozímu měsíci nárůst návštěvnosti o více než 120 %.

Server každou hodinu zobrazí v průměru 110 stránek. Jak uvádí majitel firmy Josef Nechvátal, je celý růst podporován úzce cílenou reklamou ve vybraných lokalitách ČR a na internetu. „Zhruba pětina nových návštěvníků je výsledkem motivačního programu pro stávající klienty, kteří doporučí nového zájemce, zbytek zájemců přichází na základě reklamy. Velice důležitá je pro nás také spolupráce s jinými personálními servery a servery s podobnou tématikou, které uveřejňují odkaz na naše služby,“ vysvětluje Josef Nechvátal.

Přes drobné problémy a požadavky na vývoj nových ovládacích prvků, které požadují spolupracující firmy, se růst serveru zrychluje vysokým tempem. K 31. srpnu překročil počet registrovaných zájemců číslo 1600 a každý den jich přibývá. Proto také bude soutěž, ve které lze získat odměny za vhodné doporučení, zopakována pro svoji vysokou úspěšnost i následující půlrok. Cílem serveru Job3000.cz je stát se silným personálním serverem specializujícím se na oblast Moravy a přispět tak k regionálnímu rozvoji trhu práce.

Kontakt pro média:
Josef Nechvátal - DISC
Zábraní 1366, 763 61 Napajedla
Tel. 608 780 110
Fax 577 942 767
Email: disc@wo.cz 
http://www.job3000.cz
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Informace pro redakce
Server Job3000.cz poskytuje zájemcům o práci nejen možnost zveřejnění životopisu nebo inzerátu, ale také nabízí vyhledávání v nabídkách a upozorňování o vhodných nabídkách zasíláním oznámení do emailové schránky. Firemním klientům umožňuje zveřejnění 4 druhů inzerátů včetně stanovení priorit, vyhledávání mezi případnými zájemci a také zasílání nabídek vhodným zájemcům na email, čímž se zrychluje celý proces obsazení pracovního místa. Ceny jsou přizpůsobeny možnostem zejména menších firem. Registrovaní zájemci si také mohou zdarma objednat elektronický měsíčník, který obsahuje aktuální pracovní nabídky členěné regionálně i dle oborů.

