
 

 

    

 

 

XML-DOKUMENTTI MÄÄRITTELY 

XML-dokumentin rakenne 

1. ESITTELY 

 

XML-dokumentin tuottaminen on luotettavin ja nopein keino sisältää avoimia työpaikkailmoituksenne Jooblen 

indeksiin. Teidän tarvitse tuottaa meille URL:n, missä XML-dokumenttinne sijaitsee.  

XML-dokumentin pitäisi sisältää kaikki nykyiset työpaikkailmoitukset, jotka julkaistu teidän sivustollanne.  

Indeksoimaan ilmoituksia XML-dokumentista me käytämme hakurobottia, joka tunnistaa itsensä kuten 

‘JoobleBot’ tai ‘Mozilla/5.0 (compatible; Jooblebot/2.0; +http://jooble.org/jooble-bot)’.  

JoobleBot indeksoi XML-dokumenttia vähintään kerran 24 tunnissa. Indeksoinnin aika ja toistuminen voidaan 

säätää vaatimuksienne mukaisesti.  

 

2. XML-DOKUMENTIN ULKOASU  

 

Me suosittelemme teitä ilmoittaa nykyinen koodaus XML-dokumentin otsikossa (esim., <?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> ). 

Koko työsisältö on CDATA osaston sisällä vältäksemme ongelmia kun prosessoimme XML-dokumenttinne. 

XML-dokumentin täytyy sisältää yleinen tagi <jobs>. 

Joka avoin työpaikka on erillisessä <job> tagissa, tämän tagin täytyy sisältää ainoa ”id” attribuutin, jonka 

täytyy sisältää uniikki työn ID. 

<job> tagin täytyy sisältää seuraavat tagit:    

 

Tarpeelliset tagit:   

<link> - koko työpaikkailmoituksen URL, mihin Jooble välittää eteenpäin käyttäjät. Linkin täytyy viedä 

sivuun kokon kuvauksen mukana. 

<name> - tehtävän nimi.  

<region> - lista alueista/kaupungeista. Alueet voidaan luetella tekstimuodossa ja erottaa 

välimerkkien käytössä. 

<description> - kokonainen tehtävän kuvaus. Huomaattehan, että voimme indeksoida XML-

dokumentti, joka sisältää kokonaiset tehtävien kuvaukset.  

Jos kuvauksessa käytetään aloja, kuten "työnkuvaus", "vaatimukset hakijalle ", "vastuualueet", 

"työehdot", ne ovat sisällytetty <description> tagiin. 

<pubdate> - alkuperäinen työpaikkailmoituksen julkaisupäivä. Ilmoitattehan päivämäärät muodossa 

PP.KK.VVVV. 
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<updated> * - viimeinen työpaikkailmoituksen muutospäivämäärä. Tällä tarkoitamme viimeisen 

kerran, kun alkuperäinen työpaikkailmoituksen julkaisupäivämäärä päivitettiin. Ilmoitattehan 

päivämäärät muodossa PP.KK.VVVV. 

<salary>** - palkka + valuutta. Esimerkiksi "300 $", "1500 €". 

<company>** - yrityksen nimi, työnantajan nimi. 

<expire>** - päivämäärä, jolloin työ saa päättynyt. Ilmoitattehan päivämäärät muodossa 

PP.KK.VVVV. 

<jobtype>** - tehtävän tyyppi. Esimerkiksi, kokopäiväinen, osa-aikainen, sopimus, työharjoittelu, 

määräaikainen. 

 

* Huom! 

Jooble voi indeksoida vain ne työpaikkailmoitukset, jotka julkaistiin alle 45 päivää XML-dokumentin 

lisäämisen päivämäärästä. 

Jos työpaikkailmoituksella EI ole tageja <updated> ja <pubdate>, niin työpaikkailmoitus on voimassa 

45 päivän kuluessa indeksoinnin päivämäärästä. 

 

** Huom! 

Tagit merkitty ** lisätään tarpeellisesti jos mukaisia tietoja julkaistaan sivustillanne. Ne voivat nostaa 

työilmoituksenne sijoituksia ja liikenteen määrää Jooblelta sivustollenne.  

 

3. XML-DOKUMENTIN ESIMERKKI 

<?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. 

[...] 



 

 

    

 

 

XML-DOKUMENTTI MÄÄRITTELY 

XML-dokumentin rakenne 

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

Apply Now!]]> 

    </description> 

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

    <pudate>11.07.2015</pubdate> 

    <updated>27.07.2015</updated> 

    <expire>03.09.2015</expire> 

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

  </job> 

</jobs> 
 

Jos teillä on kysyttävää, ottakaa meihin yhteyttä: xml_support@jooble.com 
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