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Компанія E-Jobs Service s.r.o.
Společnost E-Jobs Service s.r.o. je rozvíjející se společnost, která se specializuje na obor HR a
personalistika.
Hlavní činností společnosti je vývoj a zdokonalování našich projektů. Cílem je vytvořit projekty, které
usnadní uchazečům i zaměstnavatelům vyhledávání a zveřejňování pracovních pozic v rámci celé
Evropské unie. Do našich projektů jsme vložili několikaleté zkušenosti a praxi z celé oblasti lidských
zdrojů. Našim cílem je vytvořit unikátní, dokonalé a uživatelsky příjemné prostředí pro hledání nebo
zadávání volných pracovních pozic.
Ve svých projektech myslíme na personalisty i uchazeče, kteří hledají zaměstnání nebo potřebují
zaměstnance. Snažíme se přizpůsobit požadavkům a nárokům tak, aby obě strany byly spokojené a
dosáhly svých profesních cílů.

Pracovní portál Workmarket je projektem naši společnosti, jehož posláním je nabízet služby spojené
se zadáváním nabídek práce a zprostředkovávat kvalitní prezentaci pro všechny zúčastněné
společnosti.
Projekt Workmarket byl založen především za účelem spojení interní databáze uchazečů o
zaměstnání těchto společností a vytvoření jedné společné databáze, obsahující údaje uchazečů o
zaměstnání z nejrůznějších profesí a kvalifikací, kteří hledají práci v ČR a EU. Hlavní úkol, který stojí
před portálem Workmarket, spočívá ve zjednodušení a zefektivnění procesů spojených s
vyhledáváním zaměstnanců.
Primárním cílem pracovního portálu Workmarket je nabídnout uchazečům o zaměstnání ze střední a
východní Evropy práci v České republice (ČR) a Evropské unii (EU). Prostřednictvím dotazníku pro
uchazeče o zaměstnání budou zájemci o práci zařazeni do naší rozsáhlé elektronické databáze.
Pracovní portál Workmarket nabízí rozsáhlé pracovní příležitosti v ČR a státech EU, za účelem
realizace osobních a profesních schopností v těchto zemích. Díky rozsáhlé, denně aktualizované
nabídce práce zde uchazeči najdou aktuální nabídky práce z celé České republiky a Evropské unie, a
to jak od přímých zaměstnavatelů tak od personálních agentur.
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