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Google Jobs! Já está disponível e permitem pesquisar diretamente no motor de pesquisa as
oferta de emprego diretamente no motor de pesquisa. Do seu ponto de vista, julga esta nova
possibilidade vai facilitar a procura e oferta de emprego?

    

O Google Jobs já está disponível em inglês, para desktop e para mobile. Quando pesquisar
por "jobs near to me", "teaching jobs" ou consultas semelhantes de procura de emprego, obterá
resultados detalhados que lhe permitirão explorar trabalhos em toda a web.
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Para muitas pessoas, um trabalho necessita obrigatoriamente de satisfazer alguns critérios
fundamentais, como por exemplo:

      
    -  o tempo de viagem,    
    -  as competência que desenvolveram    
    -  os horários.  

        

Em muitas das ofertas, poderá visualizar avaliações e classificações do empregador
provenientes de websites confiáveis, a descrição detalhada da oferta de emprego. Se estiver
com o log in, Google em algumas das oferta, conseguirá irá obter informações como o tempo
que demoraria a deslocar-se de casa ao trabalho.

    

A procura de emprego trata-se de uma jornada pessoal e complexa, e por isso a empresa
pretender fornecer o suporte necessário  com esta nova experiência de pesquisa.

  

Veja como funciona o Google Jobs

        

De acordo com o  Search Engine Journal , a Google está atualmente a trabalhar com o
seguintes websites com o intuito de agregar as ofertas que apresentam:

      
    -  Facebook    
    -  LinkedIn    
    -  Careerbuilder    
    -  Glassdoor    
    -  Ziprecruiter    
    -  Snagajob    
    -  Jibe    
    -  JazzHR    
    -  iCIMS    
    -  Direct Employers    
    -  America’s Job Exchange    
    -  Madgex    
    -  WayUp    
    -  myCNAjobs    
    -  Higher Education Recruitment Consortium    
    -  Jora    
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https://www.blog.google/products/search/connecting-more-americans-jobs/
https://www.searchenginejournal.com/google-jobs-now-live-search-results/
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    -  Jobing    
    -  Local Job Network    
    -  Care.com    
    -  Jobs.net  

  

Também pode pesquisar no Google Careers, por oportunidades, bastando aceder a https://car
eers.google.com/jobs 

    

    

Se está à procura de emprego , os Social Media poderão ser bastante relevantes por
permitirem ajudá-lo a:

      
    -  Criar uma presença online    
    -  Pesquisar ativamente novas oportunidades    
    -  Ser encontrado pelas oportunidades.  

  

O Google Jobs será, certamente, um facilitador neste processo de procura ativa de emprego,
experimente já! Find your Next Job, With Google!
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https://careers.google.com/jobs
https://careers.google.com/jobs
http://www.vascomarques.com/procurar-emprego-com-social-media/

