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BÁO GIÁ DỊCH VỤ JOBOKO THÁNG 12 

 
Joboko là nền tảng kết nối giữa Ứng viên tìm việc và Nhà tuyển dụng hiệu quả. Chúng tôi tự hào mang tới 
cho NTD những ứng viên chất lượng, phù hợp một cách nhanh chóng, thông minh và tiết kiệm chi phí. 

 
Joboko được đổi tên từ GoodCV là Top 15 Startup tốt nhất Việt Nam do báo điện tử VNExpress.net xếp hạng 
năm 2019. 

  
 
 
 

BẢNG PHƢƠNG ÁN ĐĂNG TIN 
 

  Tên gói  Quyền lợi  Thời gian Đơn giá   
       (chƣa gồm VAT)   
          

    Kết nối ứng viên hiệu quả (1)      

    Ưu tiên gợi ý Job khi ứng viên tạo CV      
  Gói Basic  

Hiển thị trong tìm kiếm, ngành nghề phù hợp 
 4 tuần 1.450.000   

         

    Xem thêm 30 hồ sơ gợi ý (2)      
          

    Hiển thị Icon HOT      

    Hiển thị trang chủ, nổi bật trang ngành      

  Gói Tăng Tốc  Kết nối ứng viên hiệu quả (1)  4 tuần 2.620.000   

    Ưu tiên gợi ý Job khi ứng viên tạo CV      

    Xem thêm 55 hồ sơ gợi ý (2)      
          

    Hiển thị Bôi đậm đỏ      

    Hiển thị nổi bật trang chủ box VIP      

    Hiển thị VIP banner 2 tuần      

  
Gói Cao Cấp 

 Gợi ý cho ứng viên tiềm năng (4)  
4 tuần 4.450.000 

  
       

    Kết nối ứng viên hiệu quả (1)      

    Ưu tiên gợi ý Job khi ứng viên tạo CV      

    Hiển thị trong tìm kiếm, ngành nghề phù hợp      

    Xem thêm 90 hồ sơ gợi ý (2)      
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  BẢNG PHƢƠNG ÁN LỌC HỒ SƠ 

     

Tên gói Số điểm Đơn giá Thời gian Mô tả 

  (chƣa gồm VAT)   
     

    Nhà tuyển dụng có 2000 Điểm để mở CV, số 

BIG 2000 3,000,000 12 tuần điểm sẽ được trừ dần vào tài khoản tùy theo 

    chất lượng CV của ứng viên. 
     

    Nhà tuyển dụng có 800 Điểm để mở CV, số 

MID2 800 1,364,000 6 tuần điểm sẽ được trừ dần vào tài khoản tùy theo 

    chất lượng CV của ứng viên. 
     

Cách tính điểm CV:    

- CV dưới 1 năm kinh nghiệm: 5 điểm   

- CV từ 1 đến dưới 3 năm kinh nghiệm: 10 điểm   

- CV có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên: 15 điểm   

- CV cấp quản lý: + 5 điểm    

- CV cấp C (Giám đốc: CEO, CFO, CTO, CMO, COO,...): + 10 điểm 

     

Lƣu ý:     
 

Bảng báo giá chưa bao gồm VAT 
 

(1):  Kết nối ứng viên hiệu quả: 

Bằng việc sử dụng thuật toán tự động kết nối thông minh, mọi ứng viên tiềm năng, mới update liên tục được gợi  
ý các công việc phù hợp, tăng hiệu quả tuyển dụng. Giải pháp này giúp nhà tuyển dụng tiết kiệm tối đa thời 
gian. Thuật toán thông minh là đặc trưng của Startup công nghệ JobOKO. 

 

(2): Số lượng Hồ sơ (CV) gợi tối đa mà nhà tuyển dụng được xem thông tin đầy đủ, xem thêm ngoài danh sách 
CV ứng tuyển. 

 

(3):  Ngay khi ứng viên vừa đăng nhập Joboko. Hệ thống đã tự động phân tích hiển thị Job này với ứng viên. 

Đây là những ứng viên sát yêu cầu tuyển dụng nhất. 

 

 

  Để được hỗ trợ tốt hơn, Anh/Chị liên hệ tới Joboko.com theo thông tin sau: 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN JOBOKO TOÀN CẦU 
 

Hotline: 0962.107.888 | Skype: Jobokosale | Email: quanly@joboko.com 
 

Website: https://Joboko.com 
 

Địa chỉ: Tầng 23, tòa nhà Viwaseen, Số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 
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