ADIN signa un conveni de col.laboració amb el portal
d'ofertes de treball Monster.es, líder mundial del sector
L'acord estipula que els socis podran publicar les seves ofertes de treball referides
al mercat espanyol de manera gratuïta al portal de la firma multinacional.
També obtindran descompte en altres serveis com l'accés a la base de dades de
currículums i la compra de paquets d'ofertes d'ocupació internacionals.
Barcelona, dimarts 15 març, 2011.- L'acord “facilitarà la contractació de tècnics i
personal qualificat per a les empreses nàutiques que formen part de l'associació i que
troben dificultats a l'hora de trobar candidats adequats per a les seves ofertes de treball”,
com ha assenyalat Eusebi Marsal, vicepresident d'ADIN (Associació d'Indústries,
Comerç i Serveis Nàutics). Marsal, que ha valorat la importància de la col·laboració
“amb una multinacional amb implantació en més de mig centenar de països”, ha estat
l'encarregat de signar el conveni de col.laboració a la seu d'ADIN juntament amb
Fernando Palacios-Pelletier, country manager de Monster a Espanya, que ha comentat:
“A la conjuntura econòmica actual és important aprofitar connexions i ajudar-se
mútuament; des de Monster ens mantenim ferms en aquest compromís i creiem que amb
aquest acord les empreses del sector nàutic aconseguiran seleccionar de forma més
eficaç els professionals qualificats que necessiten per als seus equips humans”.
El document estableix que els socis d'ADIN podran publicar fins a cent ofertes de
treball referides al mercat espanyol durant un any al portal de manera gratuïta i que
tindran avantatges en la contractació d'altres serveis com l'accés a la base de dades de
currículums tant de demandants d'Espanya com a nivell internacional; la compra de
paquets d'ofertes de treball internacionals; l'adquisició de publicitat a Monster.es i de
“TargetMail” per promocionar les ofertes de treball només entre el perfil de candidats
desitjats. ADIN per la seva part es compromet a difondre els termes i avantatges del
conveni entre tots els seus associats i a fer-ne difusió.
Sobre Monster
Monster és una multinacional dedicada al reclutament i recerca de feina a Internet, líder
del seu sector a l'actualitat i que compta amb presència a 55 països i uns 6.000 empleats.
Fundada el 1994 per Jeff Taylor, s'encarrega, a través del portal Monster.es, de posar en
contacte empreses que busquen cobrir llocs de treball amb els millors candidats; a més,
ofereix tecnologia innovadora que proporciona un major control dels processos de
selecció. L'empresa, que cotitza a la borsa de Nova York, té la seu a Maynard, als Estats
Units, i a Espanya compta amb oficines a Madrid i Barcelona.
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Eudald Aymerich Jou / Helena Ges / Tel: 93 886 22 48 / mòbil: 685.506.531
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Per a més informació sobre Monster.es:
Marco de Comunicación
Tel. 91 458 54 90
Fiamma Badoglio: fiamma@marcodecomunicacion.com
Patricia Montero: patricia@marcodecomunicacion.com
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