
Відділ по роботі з клієнтами Work.ua


044 498-18-94, sales@work.uaСайт пошуку роботи №1 в Україні

Комерційна  
пропозиція  
для роботодавців

Чому варто шукати 

співробітників на Work.ua

Work.ua — найбільший сайт для пошуку співробітників 

в Україні. На нашому сайті зібрано найкращу аудиторію 

шукачів для вас.

Розміщуйте вакансії на Work.ua, щоб їх побачили сотні 

тисяч цільових шукачів та могли надіслати вам відгуки.

Нам довіряють тисячі роботодавців.

кандидатів у базі

відвідувачів  

щодня

активних 

роботодавців 

на рік


нових кандидатів на місяць

переглянутих  

сторінок щодня

актуальних  

вакансій

підписників  

розсилки  

вакансій

2,8 млн

500 000

110 000

60 000

6,8 млн

100 000

3,7 млн
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Наші клієнти
Понад 110 000 компаній з успіхом користуються сайтом Work.ua для пошуку 

співробітників. Серед наших клієнтів — провідні компанії України та світу.
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Послуги сайту
Щоб ви могли виділити свої вакансії та компанію серед тисяч інших і зробити 

пошук співробітників ще ефективнішим, ми пропонуємо спеціальні послуги.

Пакети послуг

Гаряча вакансія

Доступ до бази кандидатів

Набори послуг на місяць для розміщення вакансій 

та ефективного пошуку кандидатів. Ви завжди зможете 

вибрати оптимальний пакет під свої потреби для будь-

якої кількості вакансій.

Цілий тиждень вакансія розміщується в топі результатів 

пошуку. Найкраще рішення, коли вам потрібно 

отримати якомога більше відгуків, щоб швидко закрити 

термінову вакансію або знайти одразу багато 

співробітників.

Хочете першими зв’язуватися з найкращими 

шукачами? Отримайте доступ до нашої бази, яка містить 

понад 2,8 мільйона унікальних кандидатів і щомісяця 

збільшується на 60 тисяч нових.


Сайт пошуку роботи №1 в Україні
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Пакети послуг

Щоб ви змогли ефективно працювати з сайтом, розміщувати вакансії, 

відкривати контакти в базі кандидатів і просувати бренд роботодавця,  

ми пропонуємо різні пакети послуг під будь-які потреби.

Лайт Смарт Преміум

1–3 вакансії 1–20 вакансій 10–500 вакансій

У 3-5 разів більше 

переглядів.

У 3–5 разів більше 

переглядів.

Від 10 контактів на день 

до 1 500 контактів 

на місяць.

Гарячі вакансії.

Від 2 000 контактів на місяць.

Просування бренду.

Усі послуги в пакетах ви зможете використовувати протягом місяця.

Базове розміщення.

від 390 грн/міс. від 990 грн/міс. від 20 900 грн/міс.

10 контактів на день.

Публікації для розміщення вакансій

У пакетах Лайт — публікації Стандарт, щоб розмістити вакансії на місяць.


У пакетах Смарт і Преміум — публікації СтандартПлюс, щоб розмістити вакансії на місяць 

з щотижневим оновленням дати розміщення. Внаслідок цього вакансії піднімуться в пошуку 4 рази 

й будуть більш помітні для шукачів.


Розміщені вакансії ви зможете без обмежень пропонувати кандидатам у базі, щоб зацікавити їх.

Просування бренду роботодавця

Всі пакети Преміум містять VIP-компанію. З нею всі ваші вакансії будуть оформлені в корпоративному стилі 

та виділені значком VIP, щоб привернути більше уваги шукачів.


А щоб ще більше посилити вплив бренду на кандидатів, вибирайте пакети ПреміумПро і розміщуйте ваш 

логотип на головній сторінці сайту.

Доступ до бази кандидатів


Щодня ви зможете відкривати до 10 контактів 

кандидатів з пакетами Лайт і Смарт. А в пакетах 

СмартПлюс і Преміум ви отримаєте безлімітний 

доступ до контактів.


Гарячі вакансії

У пакетах СмартПлюс і Преміум ви зможете 

використовувати гарячі вакансії, якщо потрібно 

отримати якомога більше відгуків, щоб швидко 

закрити термінову вакансію або знайти одразу 

багато співробітників.

Економна пропозиція Максимальний результатОптимальне рішення
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Пакети послуг Лайт

Лайт 1 Лайт 3

Публікацій Стандарт

Доступ до бази кандидатів

−10% при замовленні від 2 однакових пакетів, −20% при замовленні від 6 пакетів.

Ціна

1

10 контактів на день при роботі з будь-якими пакетами Лайт

3

Розміщення вакансій 

Пропонування вакансій

Доступ до бази кандидатів

Економна пропозиція

До пакетів Лайт входять публікації Стандарт. 

За їх допомогою ви зможете розмістити 

вакансії на місяць. У пошуку такі вакансії 

будуть виводитися за датою розміщення.

Ви зможете необмежено пропонувати свої 

вакансії всім підхожим кандидатам у базі, щоб 

поліпшити пошук. Якщо їх зацікавить ваша 

вакансія, вони зможуть відгукнутися.

З увімкненими пакетами Лайт щодня відкривайте 

до 10 контактів у базі кандидатів, щоб 

ще ефективніше знаходити співробітників.

Завдяки низькій вартості ви легко зможете почати 

пошук співробітників і спробувати базові послуги 

сайту.

390 

грн/міс

  

.

690 

грн/міс

  

.

Сайт пошуку роботи №1 в Україні

Пакети на місяць з базовими послугами. Підійдуть вам, якщо у вас відкрито 

від 1 до 3 вакансій на місяць і нетерміновий пошук.



−10% при замовленні від 2 однакових пакетів, −20% при замовленні від 6 пакетів.
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Пакети послуг Смарт
Пакети на місяць з оптимальними послугами. Підійдуть вам, якщо у вас 

відкрита всього 1 або цілих 20 вакансій на місяць і ви хочете мати ефективні 

інструменти для пошуку співробітників.

Смарт 1 Смарт 10Смарт 3

Смарт 

Плюс 10Смарт 5

Смарт 

Плюс 20

Публікацій 

СтандартПлюс

Доступ до бази 

кандидатів

Гарячих 

вакансій

Ціна 990 

грн/міс

  

.

1 890 

 грн/міс

  

.

3 090 

грн/міс

  

.

5 490 

грн/міс

  

.

14 900 

грн/міс

  

.

19 900 

грн/міс

  

.

1 10

10 контактів на день при роботі з будь-якими пакетами 

Смарт

1 500 

контактів 

на місяць

1 500 

контактів 

на місяць

3 10

1

5 20

1

Більше переглядів вакансій Доступ до бази кандидатів

З пакетами Смарт розміщуйте ваші вакансії 

за допомогою публікацій СтандартПлюс, які 

підвищать перегляди вакансій у 3–5 разів завдяки 

щотижневому оновленню дати розміщення.

Ви зможете активно працювати з базою кандидатів 

по всій Україні, щоб самостійно зв’язатися 

з цікавими для вас шукачами.  

Гарячі вакансії у пакетах СмартПлюс Оптимальне рішення

Ви зможете використовувати Гарячу вакансію для 

найбільш термінових і важливих позицій 

та отримувати за ними в 5–7 разів більше 

переглядів.

До пакетів Смарт ми включили різні набори послуг, 

щоб ви змогли вибрати найбільш підхожий варіант 

для пошуку співробітників.

Стандарт СтандартПлюс Гаряча

У 5–7 разів більше 

переглядів вакансій

У 3–5 разів більше 

переглядів вакансій

Сайт пошуку роботи №1 в Україні



−10% при замовленні від 2 однакових пакетів, −20% при замовленні від 6 пакетів.
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Пакети послуг Преміум
Пакети на місяць з найефективнішими послугами. Підійдуть вам, якщо у вас 

відкрито від 10 вакансій на місяць, ви піклуєтеся про бренд роботодавця 

та хочете отримувати максимальний результат від розміщення.

Преміум 

100

Преміум 

Про 100

Преміум 

50

Преміум 

Про 200 

Преміум 

Про 500 

Публікацій 

СтандартПлюс

Доступ  

до бази 

кандидатів

VIP-компанія

Логотип  

на головній

Гарячих 

вакансій

Анонімних 

публікацій

Ціна 39 900 

грн/міс.

55 900 

грн/міс.

65 900 

грн/міс.

89 900 

грн/міс.

119 900 

грн/міс.

100

3

3

100

3

3

50

2

2

200

4

4

500

5

5

Преміум 

10

20 900 

грн/міс .

10

1

Преміум 

25

28 900 

грн/міс.

25

2

Ефективне розміщення та доступ до бази 

кандидатів

З пакетами Преміум розміщуйте ваші вакансії 

за допомогою публікацій СтандартПлюс, які 

підвищать перегляди вакансій у 3–5 разів завдяки 

щотижневому оновленню дати розміщення. 

А також без обмежень зв’язуйтеся з шукачами 

з нашої бази кандидатів.

Просування бренду роботодавця

Хочете, щоб кандидати уявили, що вони вже 

працюють у вас? Оформлюйте всі вакансії 

та сторінку компанії в індивідуальному 

корпоративному стилі за допомогою VIP-компанії. 

Такі вакансії не залишать шукачів байдужими.

Логотип на головній сторінці сайту

З пакетами ПреміумПро ви зможете розмістити 

логотип компанії на головній сторінці Work.ua 

серед провідних компаній України та світу. 

Ви підкреслите імідж і статус вашої компанії 

та привабите ще більше шукачів.

Гарячі вакансії

Вам потрібно отримати якомога більше відгуків, 

щоб закрити термінову вакансію або знайти 

одразу багато співробітників? Для таких випадків 

до кожного пакету Преміум ми включили гарячі 

вакансії. Вони підвищать число переглядів 

вакансій у 5–7 разів і допоможуть отримати 

більше відгуків.

2 000 

 контактів 

на місяць

2 000 

 контактів 

на місяць

2 000 

 контактів 

на місяць

2 000 

 контактів 

на місяць

2 000 

 контактів 

на місяць

3 000


контактів 

на місяць

5 000


контактів 

на місяць

Сайт пошуку роботи №1 в Україні
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Гаряча вакансія
Гаряча вакансія — найкраще рішення, щоб отримати якомога більше відгуків, 

якщо потрібно швидко знайти співробітника або коли у вас масовий підбір.


Протягом тижня ваша вакансія буде розміщуватися вгорі результатів пошуку 

та у блоці «Гарячі вакансії». Число переглядів такої вакансії зросте в 5–

7 разів усього за тиждень у порівнянні з розміщенням у Стандарт.

1 гаряча 5 гарячих 10 гарячих 25 гарячих 50 гарячих 100 гарячих

2 490 

 грн/тижд.

2 490 

грн

1 992 

грн/тижд.

9 960 

грн

−20%

1 868 

грн/тижд.

18 675 

грн

−25%

1 743 

  грн/тижд.

43 575 

грн

−30%

1 619 

  грн/тижд.

80 925 

грн

−35%

1 494 

  грн/тижд.

149 400 

грн

−40%

Перші місця в результатах пошуку

V Весь тиждень розміщення ваша вакансія буде виводитися вгорі результатів пошуку з яскравою 

позначкою «Гаряча». Це зробить ї ї максимально помітною для шукачів1

V Додатково вакансію буде виділено позначкою «Гаряча» в результатах пошуку та в розсилці шукачам.

Максимальне просування

V Гаряча вакансія буде щодня розсилатися шукачам1

V Шукачі зможуть побачити ї ї в помітному жовтому блоці «Гарячі вакансії» на всіх сторінках інших вакансій, 

якщо їхні тематика й регіон збігаються з вашими1

V Ви зможете необмежено пропонувати вакансію всім підхожим кандидатам, щоб максимально зацікавити 

шукачів.

Стандарт СтандартПлюс Гаряча

В 5–7 разів більше 

переглядів вакансій

В 3–5 разів більше 

переглядів вакансій

Сайт пошуку роботи №1 в Україні
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Доступ до бази кандидатів
На Work.ua ми зібрали для вас найбільш інформативну базу кандидатів 

в Україні — це понад 2,8 млн осіб, які розміщують 3,2 млн резюме. Всі 

телефони активних кандидатів підтверджено. Щомісяця на сайт додаються 

більш як 60 000 нових кандидатів, тож у вас завжди буде вибір. Працюйте 

з нашою базою, щоб першими зв’язуватися з цікавими шукачами 

та ефективніше закривати вакансії.

Послуга вмикається одразу на весь період, її не можна поставити на паузу, щоб використати пізніше.


Контакти, які ви відкриєте, залишаться відкритими протягом року. Щоб повернутися до цих кандидатів 

пізніше, збережіть їхні резюме у відгуки або завантажте у вигляді файлів.

1 тиждень


300 контактів

1 місяць


1 500 контактів

3 місяці


4 700 контактів

12 місяців


20 000 контактів

3 390 

грн

2 190 

грн

1 490 

грн

990 

грн

9 990 

грн

6 490 

грн

4 390 

грн

2 890 

грн

13 560

8 760

5 960

3 960

−25%

25 990 

грн

16 990 

грн

11 490 

грн

6 990 

грн

40 680

26 280

17 880

11 880

−35%

94 990 

грн

59 990 

грн

39 990 

грн

25 990 

грн

176 280

113 880

77 480

51 480

−45%

Вся Україна

Київська область

Дніпропетровська, Львівська, Одеська 

або Харківська область

Інша область

Сайт пошуку роботи №1 в Україні
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Брендування  
у пакетах Преміум
Просування HR-бренду — важлива складова розвитку будь-якої компанії.


Шукачам важливо розуміти, в якій компанії вони можуть працювати, тому 

кандидати звертають увагу на імідж роботодавця, на корпоративні цінності 

й робочу атмосферу.


Послуги для підтримки та просування HR-бренду допоможуть вирізнити вашу 

компанію серед тисяч інших і зробити так, щоб кандидатам захотілося 

працювати саме у вас.

VIP-компанія

Використовуйте VIP-компанію в усіх пакетах Преміум.


За допомогою цієї послуги ви зможете оформити всі ваші вакансії та сторінку компанії в індивідуальному 

корпоративному стилі. Такі вакансії будуть приваблювати більше уваги шукачів.


А ще завдяки VIP-компанії:

¾ Ваші вакансії будуть виділені значком VIP, 

що зробить їх помітнішими серед інших.
¾ Логотип вашої компанії буде виводитися 

в пошуку, в блоці «Провідні роботодавці». 

Кандидати зможуть його побачити та перейти  

на сторінку компанії зі списком усіх вакансій.

Сайт пошуку роботи №1 в Україні
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Брендування  
у пакетах ПреміумПро

Логотип на головній сторінці сайту

З пакетами ПреміумПро розміщуйте логотип на головній сторінці сайту серед провідних компаній України 

та світу, щоб максимально просувати ваш HR-бренд.


Шукачі звертатимуть увагу на вашу компанію в першу чергу та будуть переходити на сторінку компанії 

зі списком усіх вакансій. Протягом місяця ви зможете отримати додаткових зацікавлених кандидатів 

і ще більше підвищите впізнаваність і рівень довіри шукачів.

Сайт пошуку роботи №1 в Україні
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Успішного пошуку 
співробітників!
Будемо раді співпрацювати та допомагати вам ефективно закривати вакансії. 

Якщо вам знадобиться наша допомога чи будуть запитання щодо послуг  

і роботи Work.ua — зателефонуйте або напишіть нам, ми з радістю відповімо.


044 498-18-94

sales@work.ua

Відділ по роботі з клієнтами Work.ua
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