
HR TOBORZÁSI SZOFTVER
ÉS KARRIEROLDAL



Szoftverbemutató – Így indulj!

Találd meg velünk könnyen és gyorsan 
a hozzád legjobban illő munkatársakat! 
Segítünk, hogy a kiválasztási folyamat 
jó élmény legyen.



1. Jelentkezz be! 

Regisztrációd után kattints az email-
ben kapható linkre, majd jelentkezz 
be a szoftverbe!



2. Adj arculatot szervezetednek!

Cégprofil

Állítsd be a logót és az arculati 
színeket!1



Mutasd be céged
a jelentkezőknek!2



Készítsd el az adatkezelési
tájékoztatód (sablonnal segítünk)!3

Ellenőrizd a beállításaidat: a 
„Megtekintés” gombbal láthatod 
a jelenlegi céges oldalad, 
ahol majd a meghirdetett 
pozíciód is meg fognak jelenni.

4



3. Állítsd össze a projektcsapatot! 

Felhasználók / Új felhasználó

Vedd fel a kiválasztási folyamatban – 
például interjúkon, elbíráslásban – 
résztvevő munkatársaidat! 



4. Határozd meg a felvételi
folyamatot! 

Cégprofil/Felvételi folyamatok

Állítsd be a felvételi folyamat alap-
lépéseit – például telefonos interjú,
videokonferencia, bértárgyalás,
állásajánlat. A beállításokat később 
megváltoztathatod.

Kattints a ceruza ikonra, majd 
nevezd el a folyamatot!1



Add hozzá a kampányt kezelő 
majd záró felelőst!2



4. Határozd meg a felvételi
folyamatot! 

Cégprofil/Felvételi folyamatok

Állítsd be a felvételi folyamat alap-
lépéseit – például telefonos interjú,
videokonferencia, bértárgyalás,
állásajánlat. A beállításokat később 
megváltoztathatod.

Kattints a ceruza ikonra, majd 
nevezd el a folyamatot!

Határozd meg a folyamat
egyes lépéseit, rendelj
hozzájuk résztvevőket!

3

Mentsd a beállításaidat!4



5. Nyiss új pozíciót! 

Pozíciók

A + ikonra kattintva vedd fel és nevezd el az új pozíciót (hirdetést). Ugyanitt ikont is 
adhatsz hozzá, hogy megkülönböztesd az egyes hirdetéseket.1



Határozd meg, hogy a jelentke-
zéshez szükséges dokumen-
tumokat milyen nyelveken 
kéred (magyar, angol, német)!

2



Fontos, hogy beállítsd a 
kampány kezdetének és 
végének a dátumát!

3

Ha szükséges, változtass a 
korábban beállított felvételi 
folyamaton!

4



Add meg az új pozíció leírását
(a hirdetés szövegét)!5



Ha végeztél, az új hirdetés kikerül karrieroldaladra (elérése: Cégprofil / Megtekintés)!6



6. Ismerd meg az új pályázókat!

Cégprofil/Felvételi folyamatok

Az állásjelentkezések kezelése:

Aktív kampány kiválasztása / Jelentkezők gomb (zárójelben a jelentkezők száma)1



A jelentkezők listáján tájékozódhatsz a folyamat státuszáról, elérheted az álláspályázói 
dokumentumokat, majd dönthetsz arról, hogy folytatod vagy lezárod a pályázatot.
A pályázat folytatása előtt határozd meg a felvételi folyamatban következő lépés – 
például interjú – dátumát, és győzödj meg az abban illetékes csapattársak kiválasz-
tásáról! Fontos, hogy a pályázat elutasításával a jelentkező adatai a GDPR elvárásainak 
megfelelően a kampány zárásakor automatikusan törlődnek!

2



Folytatásnál vagy lezárásnál 
megindokolhatod a döntésedet, 
melyet csak a felvételi folyamat-
ban résztvevő projektcsapat 
láthat.

3



A kampányok és jelentkezők 
különböző feltételekkel 
szűrhető.

4



7. Találj rá a hozzád legjobban passzoló munkatársra!
Pozíciók

A kampányt lezárhatod, ha rátaláltál csapatod legújabb tagjára! Fontos tudnivalók:

1 A folyamatban azoknak a pályá-
zóknak az adatai maradnak meg, 
akiket nem utasítottál el. (Egy-egy 
pályázat elutasításával a kampány 
zárásakor a jelentkezők adatait a 
rendszer törli, a pályázat lezárásá-
ról pedig a jelentkező automatikus 
email tájékoztatást kap. A jelent-
kező azonban manuálisan bár-
mikor kérheti adatai automatikus 
törlését.)



A sikeres pályázó azonban nem kap automatikus tájékoztatást, őt külön kell
megkeresned a részletekkel.2

A pályázat lezárásához a megfelelő pozíciónál válaszd ki az aktív kampányt, és
kattints a „Kiértékel” gombra. (Ha véletlen kattintottál rá, bármikor újra aktiválhatod 
vagy ténylegesen lezárhatod.)

3



A lezárt kampányokról később a beépített szűrő segítségével tájékozódhatsz.4
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https://zenployd.com/
Próbáld ki!
zenployd.com

Kérj szoftverbemutatót!

KARA BALÁZS
Termékmenedzser
MORESIMP Kft.
balazs.kara@moresimp.com
+36 30 737 6902

info@zenployd.com

Stressz helyett Zen!

Kezeld egyetlen felületen a GDPR elvárásainak megfelelően HR kiválasztási projektedet!


