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Álláshirdetés, céges profil megjelenése a DreamJo.bs-on 

Mikor lesz aktív az álláshirdetés? 
A hirdetés akkor lesz publikus, amikor a hirdetési csomag összege a DreamJo.bs számlájára 
beérkezett.  Erre a határidő maximum 10 nap. Ezzel egy időben átnézzük a hirdetést, és 
visszajelzünk azzal kapcsolatban, hogy milyen esetleges változtatásokat javaslunk.  
 
Hogy történik a hirdetés átnézése? 
Minden hirdetést szakértői csapat néz át, akiknek gyakorlata van abban, hogy megállapítsa, 
melyik hirdetés működik. Ha úgy látjuk, tudnánk a hirdetést fejleszteni, akkor ezzel 
kapcsolatban jelzünk nektek: a Latte és Capuccino csomagok esetében felhívjuk a céges 
admint, és segítünk kiegészíteni a hirdetést, a Presszó csomagnál pedig emailt írunk a 
tanácsainkkal.  
 
Miért nézitek át a hirdetést? 
Csak akkor tudunk releváns jelentkezőket garantálni az egyes hirdetésekre, valamint az 
elégedettségi garanciát,  ha azok megfelelnek a DreamJo.bs irányelveinek, ezért minden, az 
oldalunkon megjelenő hirdetést és céges profilt ellenőrzünk publikálás előtt. 
 
Mennyi idő alatt nézitek át a hirdetést? 
A Presszó, Latte és Cappucino csomagok hirdetéseit maximum 1 munkanap alatt nézzük át, a 
Koffeinmentes hirdetéseknél maximum 3 nap az átfutási idő.  
 
Mikor nem hagyjuk jóvá a céges profilt? 

○ A céges profilban nem szerepelhet link. A weboldalatok, Facebookotok, stb.  linkjét a 
megfelelő dobozokban hozzá tudjátok adni a profilhoz, de kérünk, egyéb dobozokba ne 
tegyetek linkeket. 

○ A slider kép nem lehet stockfotó vagy szlogen, mivel ez az, ami mindenhol megjelenik, 
ahol megosztjuk a hirdetést. Mivel a stockfotókat, illetve a nonfiguratív képeket nem 
kattintják, nem lesznek jelentkezők. 

○ Ha nem felel meg a DreamJo.bs irányelveinek. 
(https://munkaltatoknak.com/gyik/iranyelveink/) 
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Milyen hirdetési csomagok közül választhatok? 
Attól függően, hogy milyen pozícióba kerestek munkatársat, három hirdetési csomagot kínálunk: 
Presszó, Latte és Capuccino. Bármelyik csomagot választhatjátok bármelyik hirdetésetekhez. 
 
 
 
Mi az elégedettségi garancia? 
Ha nem vagy elégedett a szolgáltatásunkkal, és ezt írásban jelzed nekünk a hirdetési csomag 
lejártát követő 10 napon belül,  kérdés nélkül visszautaljuk a hirdetés költségét, a jelzéstől 
számított 10 munkanapon belül.  
Egyetlen kikötésünk van: minden álláshirdetést szakértői csapat néz át, és ad tanácsot vele 
kapcsolatban. Ha a hirdetést ezeknek a tanácsoknak megfelelően nem módosítjátok, akkor nem 
tudjuk garantálni a jelentkezőket, így az elégedettségeteket sem, ezért sajnos az elégedettségi 
garanciától is elestek. 
  
Meddig érvényesek a hirdetési csomagok? 
A csomagok 30 napig érvényesek. 
 
Mi történik a hirdetéssel, ha lejár a csomag? 
A csomag aktiválása utáni 28. napon e-mailben jelezzük, hogy nemsokára lejár a hirdetés. 
Ilyenkor vagy meghosszabbítjátok, vagy ha ez az e-mailtől számított 2 napon belül nem történik 
meg, a hirdetés lezárjuk.  
 
Mi történik, ha a csomagot hamarabb deaktiválom? 
A hirdetést archiváljuk. Bármikor visszahozhatod, ha újra csomagot választasz hozzá. 
 
Mi történik, ha közben nagyobb csomagra váltok? 
A két csomag különbözetét számlázzuk ki. A nagyobb csomag akkortól fog élni, ahogy a 
különbözet összege a DreamJo.bs számlájára beérkezik. 
 
Mi történik, ha korábban deaktiválom a csomagot, de később újraindítanám ugyanabban 
a csomagban? 
Bármennyi időre is deaktiváltad a hirdetést, az élesítéséhez ismét csomagot kell választanod.  
 
Mi a fizetési határidő? 
A díjbekérő keltétől számított 10 nap.  
 
Mi legyen a közlemény az utalásnál? 
A díjbekérő sorszáma. 
 
Mi történik, ha elírtam a közleményt? 
Szomorúak leszünk, és visszautaljuk az összeget. A hirdetés addig nem lesz nyilvános az 
oldalon, amíg a számlára a hirdetés összege a helyes közleménnyel nem érkezik be. 
 
Mi történik, ha már jóváhagytuk a hirdetést, de a hirdetés ára még nem érkezett meg a 
DreamJo.bs számlájára? 



A hirdetés addig nem lesz publikus, amíg a díjbekérő összege be nem érkezik a DreamJo.bs 
számlájára. 
 
Mik a DreamJo.bs számlázási adatai? 
DreamJo.bs Zrt., 2092 Budakeszi, Erkel Ferenc utca 96., adószám: 25836099-2-13 
 


