12.10.09

וואלה! מגדילה אחזקותיה בוואלה!  JOBSל100%-
תרכוש ( 50%בנוסף ל 50%-שרכשה באוגוסט  )2008ואת השליטה באתר הדרושים
והשמת העובדים מ"רדמץ" תמורת סכום של  3.5מיליון ₪
וואלה! ,פורטל האינטרנט המוביל בישראל  ,מודיעה היום על רכישת

 50%נוספים מאתר הדרושים

והשמת

העובדים וואלה!  ,Jobsמהלך במסגרתו היא עולה לאחזקות של  100%בו.
העסקה מתבצעת לאחר שבאוגוסט  2008חתמה וואלה! על הסכם שותפות עם חברת רדמץ אינטרנשיונל )"רדמץ"(,
המפתחת ומשווקת טכנולוגיה מתקדמת למערכות ניהול כוח אדם  ,להקמת וואלה !  .Jobsכעת וואלה ! רוכשת את
יתרת האחזקות בשותפות תמורת  3.5מיליון .₪
"רדמץ" תמשיך לספק לוואלה !  Jobsאת הטכנולוגיה הייחודית שלה המאפשרת התאמה בזמן אמת בין מועמדים
ודרישות התפקיד ) (Matchingבמסגרת הסכם רישיון ארוך טווח ובלעדי בישראל.
תחום הלוחות בכללותו הינו אסטרטגי עבור וואלה ! כאשר לבד מפעילות זו בתחום הדרושים  ,לחברה שת"פ נרחב
עם לוח יד 2בתחום לוחות רכב ,נדל"ן ומוצרי יד שנייה.
אתר הדרושים וואלה !  Jobsעלה לאוויר לפני כשנה ומציע מגוון נרחב של הצעות עבודה ושירותים ייחודיים עבור
מחפשי העבודה והמעסיקים .מאז השקתו הוא ממשיך לצמוח ומרכז היום לתוכו מאות אלפי מחפשי עבודה בחודש
הנחשפים ל עשרות אלפי משרות  .האתר מחדש בימים אלו את פניו והשיק לאחרונה גרסה חדשה הכוללת ממשק
יירה ולתקשר עם מ עסיקים
ידידותי ונח המאפשר למועמדים לנהל את תהליך חיפוש העבודה וניהול הקר
פוטנציאלים .בתקופה הקרובה יושקו כלים ושירותים מתקדמים נוספים למחפשי העבודה ולמעסיקים מגייסים.
מנכ"לית וואלה !  ,Jobsרינת בוגין " :הצורך בהתאמה אישי ת של מועמד לתנאי ודרישות תפקיד

הפך בשנה

האחרונה לקריטי על רקע הביקוש הגבוה לכל משרה  ,ובכך וואלה!  Jobsמתמחה .בנוסף ,זהו לוח הדרושים היחיד
המציע יצירת פרופיל אנונימי למציאת משרה מתאימה  .התגובות לו ז כה האתר בשנה האחרונה מצד המעסיקים
ומחפשי העבודה כאחד סייעו לנו להקים לוח דרושים עם ערך מוסף משמעותי לגולשים המציע פתרון מקיף לניהול
נבון של קריירה".
העסקה לוותה על-ידי עו "ד מאיה אלשייך -קפלן ועידן חצב ממשרד עו "ד הרצוג  ,פוקס ,נאמן ועל-ידי עו "ד רועי
אבנרי וטל קרת ממשרד זיסמן ,אהרוני ,גייר & עדי קפלן ושות'

אודות וואלה! JOBS
אתר וואלה!  Jobsשם דגש על תכנון חכם של קריירה ומספק לגולשים כלים מתקדמים לחיפוש עבודה  :חיפוש עבודה
אנונימי בעזרתו בוחן המעסיק את כישורי העובד ונחשף לפרטיו האישיים רק לאחר אישור מחפש העבודה  .אלגוריתם
ההתאמה של וואלה!  Jobsמאפשר התאמה דו-כיוונית בין המעסיקים ומחפשי העבודה תוך התי יחסות לפרמטרים של
כישורי עבודה ייחודיים .יועצי הקריירה של האתר מספקים שירותי הבלטת קורות חיים והכנה לראיון עבודה  .במקביל,
מומחים מנהלים בלוגים הפתוחים לשאלות הגולשים ומסייעים לעובדים בחיפוש עבודה  .וואלה!  Jobsמציע לגולשים
המלצות ללימודים והכשרה תעסוקתית בשיתוף עם אתר יורם לימודים

ומעודד פעילות התנדבותית כחלק משיתוף

פעולה עם ארגון "הרוח הטובה".

לפרטים נוספים :דפנה אלוני ,דוברת וואלה! dafna@walla.net.il ,050-8899438

