Delucru.ro, o platformă pentru
meseriași și clienți

În prezent, una dintre principalele probleme cu care ne confruntăm este lipsa
specialistilor in multe domenii de activitate. Delucru.ro, platforma cu anunturi
dintre cele msi diverse, care se adreseaza atat clientilor, cat si meseriasilor, este
un proiect al omului de afaceri Gili Boruz.
In ultima perioada, platforma a crescut organic si s-a dezvoltat vizibil, devenind,
intr-un timp scurt, o aplicatie utila ptr multi oameni.
DeLucru.ro este o platformă online orientată către utilizatorul final si poate fi
accesata de oriunde
Pentru meseriași
DeLucru este o platformă simplă de utilizat, unde îți poți înscrie ofertele de muncă
rapid, fără nevoia adăugării unui CV sau trecerea prin procese anevoioase de
recrutare, e suficient să-ți creezi un cont și să adaugi un anunț. În același timp, ai
la îndemână o listă de cereri de muncă în continuă creștere, din care poți alege ce ți
se potrivește cel mai bine.
De asemenea, pentru a facilita colaborarea dintre muncitori și angajatori, sau dintre
cei dispuși să presteze un serviciu și cei care au mare nevoie de un meseriaș,
anunțurile sunt modelate după nevoile voastre, oferind anunțuri atât pe teritoriul
României cât și pe teritoriul UE, opțiuni pentru cazare și date de contact care pot fi
accesate rapid.

Delucru.ro este o platforma online aparuta de curand si tot ce trebuie sa faci este
publici anuntul care te intereseaza. In mod automat, platforma directioneaza
notificari catre cei interesati din zona ta geografica.
Pentru clienți
DeLucru este primul pas pe care trebuie să îl faci atunci când ți se blochează ușa și
ai nevoie de un lăcătuș, când ți se trică electrocasnicele sau atunci când vrei să
renovezi, ba chiar când vrei servicii de înfrumusețare la tine acasă!
De asemenea, este platforma la care companiile mici și mari pot apela pentru a intra
în legătură cu numeroși muncitori din diverse domenii de ocupație, simplu și fără
bătăi de cap.
******
Ai nevoie de un electrician, instalator, gradinar sau oricare tip de meserias? Publica
anuntul tau pe www.delucru.ro, iar meseriasii din zona ta si din domeniul in care ai
nevoie, vor fi notificati fara a mai fi nevoie ca tu sa faci ceva!
******
Esti electrician, zugrav, instalator, gradinar sau practici orice alta meserie?
Înscrie-te pe www.delucru.ro, iar momentul in care apare o lucrare din zona ta si pe
domeniul tau de activitate, vei fi notificat fara a mai fi nevoie ca tu sa faci ceva!

