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Szczecin, 01 08 2019 r. 

ZESTAWIENIE Stron Internetowych Z OFERTAMI PRACY, czyli jak znaleźć pracę przez Internet? 

Wraz z rozwojem technologii informacyjnych Internet stał się ogólnodostępną i bardzo popularną metodą 

poszukiwania pracy. Bardzo cenne są dla poszukujących pracy i pracodawców specjalne internetowe serwisy 

pracy. Można znaleźć w nich informacje o tendencjach na rynku pracy, oferty praktyk, staży, szkoleń w kraju i za 

granicą, jak również specjalne poradniki. Szukając pracy przez Internet w Unii Europejskiej, można skorzystać ze 

specjalnego narzędzia internetowego – Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej EURES. Centrum całego 

systemu jest strona internetowa: https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage zarządzana przez Komisję 

Europejską. Adres polskiej strony: www.eures.praca.gov.pl. Coraz popularniejsze są portale społecznościowe, na 

których można umieścić swoje wirtualne CV. Taka forma jest o tyle ciekawa, że często na nich to rekruterzy 

odzywają się do pracownika, nawet jeśli w danej chwili nie szuka on pracy. Można powiedzieć, że oferty same do 

nas przychodzą. Istnieją branże, w których brakuje specjalistów, a dzięki takim portalom rekruterzy mogą ich 

znaleźć i zaproponować im pracę. Najpopularniejszymi portalami tego typu w Polsce jest GoldenLine i LinkedIn. 

Możemy na nich napisać kilka słów o sobie, zawrzeć całe nasze doświadczenie zawodowe, wykształcenie, przebyte 

kursy i szkolenia, umiejętności, certyfikaty, zainteresowania itp. Kiedy wysyłamy CV, dopasowujemy je do 

ogłoszenia, pewne kwestie pomijamy. W przypadku wirtualnego życiorysu, możemy zawrzeć w nim właściwie 

wszystko. Na swoim profilu mamy możliwość dodania zdjęcia i dobrze jest to zrobić.  Dzięki temu nasz profil staje 

się bardziej wiarygodny. Nie musi być to zdjęcie z legitymacji, ale dobrze jest omijać selfie z wyciągniętej ręki, 

zdjęcia z imprez czy plaży. Pokażmy pracodawcom, że jesteśmy profesjonalistami.  

Wybrane strony dotyczące poradnictwa oraz zawierające oferty pracy w Polsce i za granicą: 

Nazwa firmy link do strony 

Montster.com https://www.monster.com/ 

Gratka.pl https://gratka.pl/praca 

Careerjet.pl https://www.careerjet.pl/ 

PRACUJ.pl https://www.pracuj.pl/praca/zachodniopomorskie;r,16 

HR Support http://hr.info.pl/index.html#dlapracownikow 

UNIKADR http://www.unikadr.pl/index.php?kategoria=inne&strona=oferty_pracy 

LSJ https://lsj.pl/oferty-pracy 

INFOLUDEK.pl https://ogloszenia.infoludek.pl/ogloszenia/kategorie/short/praca 

Naszemiasto.pl https://szczecin.naszemiasto.pl/ogloszenia/praca/szczecin 

Stepstone.pl https://www.stepstone.pl  

Randstad.pl https://www.randstad.pl/ 

Pracaonline https://pracaonline.net 

JOBS.pl https://www.jobs.pl/ 

Centralna baza ofert pracy  http://oferty.praca.gov.pl 

Praca w służbie cywilnej https://nabory.kprm.gov.pl/ 

*Opracowanie własne na potrzeby projektu  
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