
nPloynPloy
КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕКАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ



От сайта на mfd.jaBulgaria.org, избирате в
менюто Регистрация > Ком ании-домакинип



След като се
запознаете с
условията, може да
изберете бутон
"Участвай"

С натискането на бутона, ще
ви излезе страницата за
регистрация на компанията.



ВЪВЕЖДАМЕ РАБОТЕН
ИМЕЙЛ, КОЙТО ЩЕ Е
ОСНОВНИЯ 
(OWNER ACCOUNT)

**ПАРОЛАТА МОЖЕ ДА СЕ СМЕНИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ

ВАРИАНТ Е ДИРЕКТНО ДА
ВЛИЗАТЕ В HR.NPLOY.NET/REGISTER

*ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ИМЕЙЛ ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА
РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПОСОЧЕНАТА ОТ ВАС ПОЩА

http://hr.nploy.net/register


ВЪВЕЖДАМЕ ИМЕЙЛ
И ПАРОЛА НА АКАУНТА

*Паролата може да се смени по всяко
време

ДОСТЪП ДО АКАУНТА ИМА
НА HR.NPLOY.NET

http://hr.nploy.net/register


ОСНОВНА НАВИГАЦИЯ



ОСНОВНО МЕНЮ - НАВИГАЦИЯ

Публикуване на нова обява, валидна 28 дни след публикуване

Начало на панела със статистики и предложения за кандидати

Всички публикувани обяви, архив и чернови

Достъп до базата данни от кандидати (расте с 15-30 на ден)

Съобщения (чат) с одобрените кандидати

Календар, от който може да се стартират онлайн интервюта

Профил на компанията, който може да се редактира по всяко време

От тук може да се добавят и премахват хора от екипа ви

Всички опции за платени абонаменти, свържете се с нас за допълнително информация и по-дълги периоди

Тук се редактира профила на основния акаунт, тук се сменя парола

Изход от профила



ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОФИЛ

Име на компанията + Лого

Адрес на централен офис

В Галерия може да добавите
снимки на екипа

В "Billing info" се въвежда
информацията по търговски
регистър, както и ДДС номер.

За да завършите регистрацията си
трябва да попълните необходимата
информация.
В Company profile се попълва:



ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА

"Remote" (ако денят ще бъде
проведен онлайн)

За да се публикува обавя, в
"Professional field" се въвежда
областта, в койято е ПОЗИЦИЯТА:

Job tittle - посочва
наименованието на позицията.
Напишете MFD последвано от
името на позицията. 
В дясно в същото поле ще се
появи зелен плюс, който трябва
да натиснете, за да добавите
наименованието. 

Информацията за компанията ще
е предварително въведена.

Employment type - вид заетост.
Избираме "MFD" 

Не променяме опита за целта на
MFD. 



ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА
В "Skills" може да въведете основни
умения за позицията.
Препоръчваме между 3-6 такива.
Имате възможност да добавяте
уменията както на английски, така
и на български.

Languages - посочваме Bulgarian +
C1 и натискме бутона "Add
language".

В "Benefits" обикновено се пишат
социалните придобивки, които
предлгате като работодател. В
случая може да го оставите празно.

В "Task description" описвате позицията или как
ще протече деня. 

Натискте бутон "Continue", за да видите финално
обявата.
Обявате е валидна 28 дни, след което може да
бъде реактивирана.



Ако искате да редактирате въведената информация  кликнете "Edit Ad".
 

Ако обявата е готова за публикуване, може да натиснете "Continue".

ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА



В "Jobs" може да намерите публикуваната обява.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЯВА



"New Talents" : Кандидати по дадената обява, които трябва да одобрите/  отхвърлите.
"Matched" : Всички кандидати, които сте одобрили да продължат напред в процеса.
"Interview" : Кандидати, които са на етап Интервю (ако е част от процеса)
"Offer" : Кандидати, с които сте стигнали до оферта (или в случая до участие в Мениджър за ден)

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЯВА



"Messages" : Чат, който
е активен, когато

одобрите кандидат.

ЧАТ С КАНДИДАТИ



ИМАТЕ НУЖДА 
ОТ ПОВЕЧЕ 

ИНФОРМАЦИЯ?
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

maria@nploy.net
emma@nploy.net

https://calendly.com/nploysales/manager-for-a-day?month=2022-01

