BUSCOEMPREGOS.COM e ELANCERS
anunciam parceria

O buscador de anúncios classificados de empregos
BUSCOEMPREGOS.COM anuncia parceria com o portal
Elancers.
São Paulo, Brasil, 01 de Junho de 2010 – BUSCOEMPREGOS.COM, o
buscador de anúncios classificados de empregos, anuncia parceria com a
Elancers para incorporar as vagas de emprego oferecidas pelo portal em seu
mecanismo de busca. Esse acordo permitirá ao buscador aumentar sua
capacidade de busca agregando em seus resultados as vagas de emprego
oferecidas por grandes empresas por meio da plataforma Elancers.
De acordo com Alessandro de Castro, Fundador do BUSCOEMPREGOS.COM,
a parceria é de fundamental importância, uma vez que o buscador segue
aumentando a sua oferta de vagas de empregos.
Já para Cezar Tegon, diretor presidente da Elancers, a parceria permitirá
que mais pessoas tomem conhecimento das vagas oferecidas pelo portal
Elancers, aumentando significativamente os acessos.
Sobre o BUSCOEMPREGOS.COM
O BUSCOEMPREGOS.COM é o primeiro buscador de anúncios classificados
de vagas de emprego do Brasil. O site foi lançamento em junho/2009 e já
conta com mais de 400.000 mil vagas de emprego indexadas de diferentes
sites da web, tornando o processo de busca de empregos incrivelmente
fácil.
Para mais informações visite www.buscoempregos.com.
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Sobre a Elancers
A ELANCERS é reconhecida por renovar os processos de recrutamento e
seleção praticados no Brasil. Com mais de 10 milhões de currículos
cadastrados em seu banco de dados, é uma prestadora de serviço na área
de tecnologia para recrutamento e seleção online na modalidade SaaS –
Software as a Service. A solução Elancers Corporate está disponível nos
idiomas português, inglês e espanhol e o cliente pode utilizá-la em cinco

categorias, com níveis de serviços diferenciados para cada uma: Elancers eRecruitment, Elancers Wizard, Elancers Light, Elancers Ondemand e
Elancers Vertical.
Em 2010, para comemorar seus 10 anos, a Elancers lançou o VAGAS
ONLINE (www.vagasonline.com.br), portal que reúne diversos serviços
oferecidos aos candidatos, como oferta de vagas, inclusão e alteração de
currículo, acompanhamento do status das vagas em que se candidatou,
notícias e matérias interessantes para quem busca emprego e dicas
importantes para preparação do currículo.
Para mais informações visite www.elancers.net e www.vagasonline.com.br.
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