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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Ευρετηρίαση γίνεται στην URL που παρέχετε εσείς, όπου βρίσκεται XML αρχείο σας με τις κενές θέσεις. 

Στο XML πρέπει να αποσταλούν όλες οι σχετικές θέσεις εργασίας που έχετε στην ιστοσελίδα σας. 

Για να καθορίσετε εάν το ρομπότ έχει ζητήσει το XML σας μπορείτε να το κάνετε με το 

Mozilla/5.0 (compatible; Jooblebot/2.0; Windows NT 6.1; WOW64; +http://jooble.org/jooble-bot) 

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Safari/537.36". 

Το XML που παρέχετε θα ζητείται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Ο χρόνος και η συχνότητα των 

ζητήσεων του XML μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. 

 

2. ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ XML 

 

Στην επικεφαλίδα του XML-καναλιού, είναι επιθυμητό να καθορίσετε την κωδικοποίηση (για παράδειγμα, 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>). 

XML πρέπει να περιέχει ένα κοινό tag <jobs>(<θέσεις εργασίας>). 

Κάθε αγγελία εργασίας περιγράφεται σε ένα ξεχωριστό tag <job>(<θέση εργασίας>), αυτό το tag μπορεί να 

έχει ένα μόνο γνώρισμα "id", το οποίο θα πρέπει να επισημάνει το μοναδικό σας αναγνωριστικό διαφήμισης. 

Το tag <job> θα πρέπει να περιέχει τους ακόλουθους tags: 

 

Υποχρεωτικά tags: 
 

<link> - το πλήρες URL της κενής θέσης που το Jooble θα διαβιβάζει τους χρήστες. Η παραπομπή 

πρέπει να οδηγεί σε μια σελίδα με πλήρη περιγραφή της θέσης εργασίας.  

<name> - η ονομασία της θέσης εργασίας. 

<region> - - λίστα των περιφερειών της κενής θέσης. Οι περιφέρειες μπορούν να αναφέρονται σε 

μορφή κειμένου με οποιαδήποτε σημεία στίξης.  

<description> - πλήρης περιγραφή της θέσεις εργασίας. Παρακαλώ προσέξτε ότι μπορούμε να 

περάσουμε στην ευρετηρίαση μόνο τα XML-κανάλια που περιέχουν πλήρη περιγραφή της θέσης 

εργασίας. 

Αν η σελίδα με περιγραφή περιέχει επιπλέον πεδία, όπως "Περιγραφή της θέσης εργασίας", "Οι 

απατήσεις για έναν υποψήφιο", "Τα καθήκοντα", "Οι συνθήκες εργασίας", πρέπει να τα 
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προσθέσετε στο tag <description>. 

Παρακαλούμε προσέξτε επίσης ότι η περιγραφή μιας θέσης εργασίας στο XML πρέπει να περιλαμβάνει 

όλα τα HTML tags που περιέχει η περιγραφή της στην δικιά σας ιστοσελίδα. 

Την ίδια στιγμή στην περιγραφή της θέσης εργασίας στο XML πρέπει να να χρησιμοποιούνται μόνο 

κοινά HTML tags για μορφοποίηση του κειμένου. Όλα τα tags πρέπει να είναι κλειστά. 

<pubdate> - η αρχική ημερομηνία της δημοσίευσης της θέσης εργασίας από τον εργοδότη. Είναι 

επιθυμητό η ημερομηνία αυτή να ορίζεται στην διεθνή μορφή ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ. 

<updated> * - - ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης της κενής θέσης εργασίας. Τροποποίηση 

σημαίνει μια αλλαγή της περιγραφής της θέσης εργασίας ή επικαιροποίηση της ημερομηνίας της 

δημοσίευσης από τον εργοδότη (εάν το site σας έχει αυτή τη δυνατότητα). Είναι επιθυμητό η 

ημερομηνία αυτή να ορίζεται στην διεθνή μορφή ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ. 

<salary>** - μισθός + νόμισμα. + περίοδος, Π.χ., "300$/την ημέρα", "1500€/τον μήνα" ή 

"167000£/τον χρόνο".    

<company>** - τίτλος εταιρίας-εργοδότη 

<expire>** - ημερομηνία, μέχρι την οποία είναι κενή η θέση. Είναι επιθυμητό να είναι σε διεθνή 

μορφή ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ  

<jobtype>** - το είδος της εργασίας/σύμβασης 

 

* Παρακαλώ σημειώστε! 

 

* - Το Jooble ευρετηριάζει θέσεις εργασίας που δεν είναι παλιότερες από 45 ημέρες από την 

ημερομηνία της προσθήκης του XML-κανάλι σας στο ευρετήριο του Jooble. Αυτός ο κανόνας 

ισχύει και για τα tags  <updated> и <pubdate>.  Εάν δεν λείπει tag <<updated>,  λαμβάνεται 

υπόψη ημερομηνία με το tag <pubdate>. 

Εάν η θέση εργασίας δεν έχει ούτε πρώτη ούτε δεύτερη ημερομηνία, τότε η κενή θέση θα 

αποθηκεύεται 45 ημέρες από την στιγμή που βρέθηκε στο ευρετήριο. 

** Η προσθήκη των tags με σημείωση ** είναι απαραίτητη αν οι πληροφορίες αυτές ήδη 

παρέχονται στην ιστοσελίδα σας. Αυτά τα tags βελτιώνουν την κατάταξη και το όγκο της 

στοχοθετημένης κυκλοφορίας από το jooble στη δική σας ιστοσελίδα. 

Προσέξτε! Είναι επιθυμητό να τοποθετήσετε τα περιεχόμενα των tags στο CDATA (όπως 

αναφέρεται στο παράδειγμα). 

 

Добавлено примечание ([OS1]): Изменения о 
добавлении HTML tags в описание 

Добавлено примечание ([OS2]): Добавлен период 
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3. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ XML-ΚΑΝΑΛΙΟΥ 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<jobs> 

  <job id="1604354"> 

    <link><![CDATA[http://example.com/Handlers/DoRedirect.aspx?messageId=249299382]]></link> 

    <name><![CDATA[English Teacher]]></name> 

    <region><![CDATA[London, Derby]]></region> 

    <salary><![CDATA[£161/day]]></salary> 

    <description><![CDATA[Teachers UK, a well-respected and experienced education recruitment specialist 

are currently welcoming CV’s for candidates interested in securing long term or permanent positions for the 

new academic year. Formed in 1997 we have successfully built and maintained a strong and loyal client base 

across Derbyshire, Staffordshire, Nottinghamshire, South Yorkshire, Lincolnshire and Leicestershire. 

[...] 

We provide competitive compensation, including stock options and a full benefit plan. Join our winning team! 

Apply Now!]]> 

    </description> 

    <company><![CDATA[BIG CORPORATION]]></company> 

    <pubdate>11.07.2014</pubdate> 

    <updated>27.07.2014</updated> 

    <expire>03.09.2014</expire> 

     <jobtype><![CDATA[Full-time]]></jobtype>  

  </job> 

</jobs> 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε αυτή τη διεύθυνση 

xml_support@jooble.com  

 

 

 

 

 

 

Добавлено примечание ([OS3]): Изменен текст 
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