A Mommy Works Hungary hirdetési szabályzata
A Mommy Works Hungary facebook csoportjában 2019.05.08.-tól az álláshirdetések feladásáért fizetni
kell. Minden befizetés után alanyi adómentes számlát állítunk, melyet elektronikusan továbbítunk a
megrendelőnek.
A szolgáltatás fizetőssé tételének célja, a közösség fejlesztése és az álláshirdetésének minőségi javítása.
A hirdetési díjak összege jelképes. Célunk, hogy a honlapot, www.mommyworks.hu és a csoport
tevékenységét kiterjesszük és ezáltal minél több olyan munkalehetőség keletkezzen a magyar piacon,
ami számotokra, kisgyermekes anyák számára érdekes, kivitelezhető, motiváló és hívogató.
Egy hirdetés kritériuma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szerepel benne a konkrét munkakör megnevezése
Cég neve vagy munkáltató rövid leírása – min 1 mondat
Munkavégzés helye
Munkaórák száma – napi, heti, havi beosztásban
Legfontosabb feladatok, mit kell pontosan csinálni részletezése legalább 3-6 mondatban
E-mail cím ahová a jelentkezést elküldhetik az érdeklődők.

FONTOS!!! Olyan álláshirdetésre irányuló posztot ezentúl nem áll módunkban jóváhagyni, ahol a
munkakörről, az állásról vagy a jelentkezésről priviben kell érdeklődni a hirdetőnél. Minden esetben
email címet adjatok meg vagy jelentkezési linket, amin keresztül pályázhatnak a jelöltek.
Mi az, amiért ezután sem kell fizetni?
1.
2.
3.
4.

Privát, személyes munkavállalással kapcsolatos kérdések poszt formájában
Ajánlások kérése az álláskereséssel, munkavállalással kapcsolatban
Önmagatok ajánlása, mint munkaerő
álláshirdetés megosztása, amit láttál valahol DE nem tartozik a lehetőség a ti
érdekeltségetekbe, viszont érdemesnek tartjátok megosztani a közösséggel.

3 féle álláshirdetési típus létezik:
1. Basic = az általad megírt hirdetést jóváhagyjuk úgy, ahogy van, ahogy te megalkottad!
Ha elláttad a megfelelő #-el akkor örülünk, ha nem meg fogunk kérni rá, hogy a következő
fontos kulcsszavakat tüntesd fel:
1. #pozíció neve
2. #lokáció – város, kerület
3. #részmunkaidő aránya – parttime (4,6,7 órás, stb.)
2. Classic = itt sem fogunk túl sokat okoskodni, de annyiban segíteni fogunk neked, hogy:
1. Intro: írunk 2-3 olyan ütős bevezető mondatot a hirdetésedhez, ami garantáltan
megkülönbözteti az átlagtól és megmozgatja a közönséget.
2. Repost: a hirdetésedet 2 nap múlva újra kitesszük, hogy senki nem maradjon le és olyan
emberek is lássák, akik eddig még nem.
3. Fenntartás: Plusz MI adminok fenntartjuk a posztot, 5 napig, azaz egy hétig, mégpedig
releváns kommentek formájában.

3. Recommended = ezt a típust akkor ajánljuk neked, ha nem vagy túl rutinos abban, hogyan kell
megírni egy vonzó álláshirdetést és szeretnéd, ha fognánk a kezedet.
Az eddig részletezett plusz dolgokon kívül, amit itt még kapsz:
1. Tanácsadás: elmondjuk, hogy mit kellene módosítanod az eredmény elérése érdekében
2. Kreatív fotó: ami beemeli a hirdetésedet még inkább a hírfolyamba
Ez részleteiben megtekinthető a honlapon: www.mommyworks.hu

A hirdetés folyamata:

Felmész a honlapra

Hirdetési típust
kiválasztod

Megadod a
számlázási adatokat
és a hirdetési
szöveget

Kapsz egy
visszaigazoló emailt,
hogy vettük a
kérésedet

Elektornikusan
kiküldük neked a
számlát

24 órán belül kikerül
a hirdetésed a
csoportban

Business development jellegű posztok:
1. Üzletépítésre vonatkozó információ gyűjtése, mely kapcsolódik a csoport témájához - és nem
konkurenciája a Mommy Works Hungary csoportnak - a csapaton belül post vagy szavazás
formájában:
25 ezer Ft/ poszt
2. Esemény publikálása vagy meghirdetése a csoporton keresztül:
5000 Ft/ poszt
3. A csoport közönsége számára releváns szolgáltatás reklámja poszt formájában:
5000 Ft/ poszt

Ezen posztok megrendelése az info@mommyworks.hu email címen keresztül történik.

