Para divulgação

Jobinice na FJC Porto de Emprego - 27 e 28 de fevereiro de 2019
O Jobinice, plataforma online de empregos, marca presença na maior feira de emprego
académica do país, a FJC - Porto de Emprego, organizada pela FEP Junior Consulting.
Criado em 2017, o Jobinice regista um crescimento exponencial contando atualmente
com mais de 100 mil ofertas de emprego atualizadas diariamente.
A FJC - Porto de Emprego representa uma oportunidade para o Jobinice dar a conhecer
os seus serviços na pesquisa de ofertas de emprego e apoio à candidatura.
Serão promovidas sessões informativas acerca de todos os aspetos a ter em consideração
num processo de procura ou mudança de emprego.
Para orientar na procura do primeiro emprego, crescimento profissional e marketing
pessoal, o Jobinice irá oferecer a revisão do curriculum vitae a todos os visitantes da feira.
Sobre o Jobinice
O Jobinice é uma plataforma online de empregos com funcionalidades avançadas,
simples de usar. Direcionado para as empresas e para quem procura emprego, esta
plataforma pretende mudar o paradigma dos sites de emprego em Portugal.
Para além de ofertas de emprego, inclui um blog com temas direcionados a quem procura
emprego ou a quem pretende crescer profissionalmente, bem como dicas na área dos
recursos humanos.

Para obter informações adicionais, entrevistas e material, por favor, consulte/contacte:
Júlia Rocha
press@jobinice.com / 223 216 368
Jobinice - Fácil de encontrar e simples de usar
www.jobinice.com I www.jobinice.com/blog
Facebook I Linkedin I Twitter I Instagram I Pinterest

O FJC - Porto de Emprego é a maior feira de emprego académica, em Portugal. A próxima edição
vai decorrer em 2019, entre os dias 27 e 28 de fevereiro, na Faculdade de Economia da Universidade
do Porto, e conta com o alto patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República.
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