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  ngôn ngữ
khác nhau

YouRock là gì?
YouRock là một công cụ kết nối việc làm miễn phí và đa ngôn
ngữ,	
  dành cho thanh niên và các nhà tuyển dụng khắp châu Âu.
YouRock giúp các nhà tuyển dụng:
• Xác định các nhân viên mới đầy chủ động với những kĩ năng
cụ th
• Nhìn thấy cả các ứng viên quốc tế ở bất cứ một hệ ngôn ngữ
nào
YouRock giúp những người trẻ:
• Xác định các kĩ năng làm việc chuyên nghiệp của họ
• Xây dựng một hồ sơ linh động có thể trình ra các nhóm kĩ
năng cơ bản của họ
• Tạo ra một danh mục các nội dung	
  trên mạng cho thấy các kĩ
năng của họ.	
  

Tìm kiếm Nhà Tuyển dụng
Các nhà tuyển dụng
không cần phải đăng ký
trên trang YouRock để
tìm kiếm hay	
  xem các hồ
sơ của người dùng.	
  
Chỉ cần bắt đầu tìm kiếm
bằng một số từ khoá
trong mục trắng và ấn
phím Tìm kiếm,	
  là có thể
tới trang Tìm kiếm.
Các nhà tuyển dụng có thể tìm kiếm người dùng theo thành
phố,	
  quốc gia và cả các kĩ năng mà họ có.	
  Kết quả sẽ được sắp
xếp theo tiêu chí tìm kiếm phù hợp.

Hồ sơ người dùng
Hồ sơ người dùng thể hiện các kĩ năng
của người dùng trong hình một viên
“kim cương”.	
  Nhóm kĩ năng nổi trội
nhất của người dùng chiếm phần lớn
nhất trong viên kim cương.	
  
Ấn vào mỗi phần trong hình,	
  danh sách
các kĩ năng cụ thể sẽ hiện ra bên dưới.	
  
Có thể xem được tất cả danh sách các
kĩ năng,	
  bao gồm cả những công nhận,	
  
ủng hộ trong kĩ năng đó mà người
dùng có được.	
  
Hồ sơ xin việc kiểu truyền thống bao
gồm quá trình làm việc,	
  học tập và các
chứng chỉ,	
  cũng như các kĩ năng công
nghệ thông tin	
  và ngôn ngữ.	
  
Cuối cùng một Danh mục các liên kết
nối với các nội dung	
  trên mạng cho
thấy các ví dụ cụ thể hơn nữa về các kĩ
năng của người dùng.	
  

Các hồ sơ đa ngôn ngữ
Các hồ sơ của người dùng được
thể hiện theo ngôn ngữ của
người xem,	
  bất kể ngôn ngữ gốc
của người dùng là gì.	
  Đặc tính này
của YouRock hỗ trợ việc tuyển
dụng xuyên biên dưới và xác định
những người dùng với các kĩ năng
có thể chuyển đổi đa quốc gia.	
  
Các ngôn ngữ ban	
  đầu là Anh,	
  
Pháp,	
  Đức,	
  Tây Ban	
  Nha,	
  Italia,	
  Hy
Lạp,	
  Phần Lan,	
  Hà Lan,	
  Romania,	
  
Lithuanian,	
  Serbian,	
  Croatian,	
  
Hungary,	
  Bulgary,	
  và Nga.	
  
Các ngôn ngữ khác đang ở giai
đoạn phát triển.	
  

Hãy tìm kiếm một viên kim
cương mới cho đội của bạn
ngay bây giờ!
http://yourock.jobs/search

