ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ JOB POST ΣΤΟ GROUP ΤΟΥ ΣΔΑΔΕ

Αγαπητά μέλη του LinkedIn Group του ΣΔΑΔΕ,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο ΣΔΑΔΕ δίνει πλέον τη δυνατότητα στα 1.400 μέλη
του LinkedIn Group του Συνδέσμου, εκτός από το να ενημερώνονται, και να αναρτούν
δωρεάν αγγελίες που αφορούν αποκλειστικά σε θέσεις στον κλάδο του Ανθρώπινου
Δυναμικού, ανεξαρτήτως επιπέδου (π.χ. σε Training & Development, Recruitment, Payroll,
Comp&Ben, Change, HR Admins, κ.ά.).
Το Group του ΣΔΑΔΕ με την ονομασία GPMA | Greek People Management Association
συγκεντρώνει στη συντριπτική του πλειοψηφία στελέχη που εργάζονται, σπουδάζουν,
έχουν ή είχαν κάποια σχέση με το Ανθρώπινο Δυναμικό. Επιδίωξή μας είναι να τους δοθεί η
ευκαιρία να ενημερώνονται πιο άμεσα και ευκολότερα για τις επαγγελματικές ευκαιρίες
που παρουσιάζονται και σχετίζονται με τον κλάδο μας.
Μπορείτε, λοιπόν, εσείς οι ίδιοι να ανεβάζετε τις σχετικές αγγελίες, οι οποίες θα
παραμένουν για 14 ημέρες ανηρτημένες (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του LinkedIn), με
τα παρακάτω 5 απλά και γρήγορα βήματα:
1. Επιλέγετε με τον κέρσορα, εντός και στο κέντρο της σελίδας του Group, το Jobs δίπλα
στο Conversation, κάτω από το πεδίο «Start a conversation with your group» (βλ.
screenshot 1)

2. Πατάτε το «Share a Job», όπου «μεγαλώνει» το παράθυρο (βλ. screenshot 2)
3. Εισάγετε τον τίτλο της αγγελίας σας στο πιο κάτω πεδίο «Share a job with your
group”(βλ. screenshot 2)
4. Ακολούθως, εισάγετε (βλ. screenshot 2):
ü ή το κείμενο της αγγελίας

ü ή το link της
ü ή εικόνα που να συνάδει με τη θέση
ü ή και τα τρία παραπάνω μαζί (προτείνεται). Με αυτόν τον τρόπο, έχετε τη
δυνατότητα να παρέχετε πληροφορίες για τη θέση, link που θα τους
παραπέμπει στο site σας, καθώς και image που θα προβάλει καλύτερα τη θέση
και το brand σας

5. Ολοκληρώνοντας, επιλέγετε το κουμπί «Post»
(*) Η εφαρμογή για Job Posts εντός του LinkedIn Group δεν επιτρέπει την επεξεργασία
κειμένου (formatting). Συνεπώς, εφόσον τα bullets που περιλαμβάνετε στις αγγελίες σας θα
σβηστούν, μπορείτε να τα αντικαταστήσετε με σύμβολο κειμένου (π.χ. «*»).
(**) Για τη γρηγορότερη προβολή της αγγελίας σας, σας ενθαρρύνουμε να ενημερώσετε
συναδέλφους σας που είναι επίσης μέλη του Group, ώστε να κάνουν «Like».

Ευχόμαστε να βρείτε αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας χρήσιμο και αποτελεσματικό!
Ομάδα Διαχείρισης
GPMA | Greek People Management Association | LinkedIn Group (γίνετε μέλος σήμερα!)
GPMA | ΣΔΑΔΕ | LinkedIn Company Page (ακολουθήστε μας σήμερα!)

