Elancers oferece solução para a contratação de temporários para o varejo
Com os serviços Ondemand, o cliente poderá fazer a contratação gastando apenas 1 real e
ter acesso a uma base de 4,5 milhões de currículos.
Com a chegada do final de ano e das férias de Verão, o varejo precisa contar com a sorte
para a contratação de funcionários temporários que possam oferecer às lojas um serviço de
qualidade. Segundo pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Serviços
Terceirizáveis e de Trabalho Temporário (Asserttem), até o Natal devem ser criadas cerca de
147 mil vagas temporárias, um aumento de 5% em relação ao ano passado. Pensando neste
cenário tão competitivo, e as pequenas lojas tendo que dobrar o seu quadro de funcionários,
a Elancers, líder no segmento de recrutamento online para empresas, apresenta o serviço
Ondemand, com o objetivo de facilitar a busca por profissionais com o perfil específico para
cada tipo de varejo.
Com os serviços do Ondemand, as lojas poderão disponibilizar, gratuitamente, sua vaga no
sistema Elancers, e ainda contar com um banco de dados com mais de 4,5 milhões de
currículos. Além disso, cria sem nenhum custo sua página “Trabalhe Conosco” para colocar
em sua própria página na internet.
“O grande diferencial deste serviço, feito para atender a uma determinada demanda, é que
o cliente paga apenas 1 real para visualizar o currículo que achar interessante, mas não paga
nada para ver o resumo de todos os currículos que recebe”, explica Cezar Tegon, presidente
do grupo Elancers.
"Para dar velocidade as contratações as vagas são publicadas automaticamente no Site
Trabalhe Conosco da empresa, no site Elancers, no UOL EmpregoCerto, na Folha de São
Paulo, no Buscador de Empregos, em todas as nossas redes sociais: “Face, Twitter, Orkut,
Linkedin” e podem ser inseridas nas redes sociais da empresa com apenas um clique. Além
disso, o sistema faz a comparação entre o perfil da vaga anunciada e os perfis dos candidatos
da Base Elancers e os convida a se inscrevam, hoje são mais de 500 mil e-mails diários com
este objetivo." finaliza Cezar Tegon.
Voltada para atender as necessidade de pequenas e médias empresas, outro destaque da
Elancers para este segmento é o CliqueGestão, uma plataforma baseada na combinação do
PaaS (Plataform as a Service) aliado ao SaaS (Software as a Service), o cliente não necessita
de nenhuma infraestrutura (softwares, licenças ou Banco de dados) para ter acesso
administração de vendas e clientes, gestão financeira e compartilhamento e troca de
informações entre seus colaboradores através de sua rede social corporativa.
O Clique Gestão apresenta vantagens tecnológicas e de institucionalização das informações

da empresa, pois diferentemente de outros sistemas semelhantes, por meio de painéis de
controle e resumos estatísticos, auxilia e facilita o dia a dia dos usuários, alertando-os de
seus afazeres e compromissos, uma vez que gerencia completamente suas agendas de
atividades.
Para saber mais sobre os serviços do Ondemand acesse www.elancers.net/ondemand e,
sobre o CliqueGestão, veja mais em www.cliquegestao.com.br.

