
 

         

 

 

Gdzie i jak szukać pracy 

 

Gdzie szukać pracy w internecie? 

 

Obecnie szukanie pracy odbywa się głównie za pomocą internetu. Metod jest kilka i warto 

korzystać z nich wszystkich dla zwiększenia efektywności. 

 

Profesjonalne serwisy ogłoszeniowe 

 

To podstawa. Serwisy takie jak Praca.pl dają nie tylko dostęp do największej ilości ofert 

pracy, ale jednocześnie dają pewność tego, że oferta jest realna i pochodzi od pracodawcy, 

który został zweryfikowany. 

Serwisy pracy pozwalają na przeglądanie ogłoszeń pod kątem nazwy stanowiska, branży czy 

regionu zamieszkania. 

 

Wyszukiwanie nazw stanowisk i/lub branży 

 Szukając ofert pracy nie koncentruj się jedynie na nazwie stanowiska jakie ostatnio 

piastowałeś. Pracodawcy stosują wiele nazw wymiennie i niekiedy bardzo podobny 

zakres obowiązków może być nazwany w zupełnie różny sposób. 

 Czytaj opis obowiązków w ogłoszeniu. Często okazuje się, że np. stanowisko 

managera nie oznacza zarządzania pracownikami, a daną sekcją działalności i 

doświadczenie w byciu kierownikiem nie jest konieczne. 

 Spróbuj użyć słów kluczowych związanych z głównymi kompetencjami, które 

chcesz wykorzystać (np. możesz wpisać określoną technologię, język lub nawet cechę 

taką jak kreatywność czy samodzielność i sprawdzić, jakie oferty pracy im 

odpowiadają. 

  

Szukanie pracy poza regionem zamieszkania 

https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/praca-za-granica-gdzie-szukac-informacji-i-ofert-pracy_pr-1760.html


 

W Polsce niechętnie przenosimy się w obrębie kraju za pracą. 

 

Warto nie ograniczać się jedynie do własnego podwórka, bo wielu pracodawców oferuje 

ciekawe pakiety relokacyjne. Dodatkowo, dla osób bezrobotnych dostępne są bony 

relokacyjne umożliwiające dofinansowanie do wysokości 2-krotności przeciętnego 

wynagrodzenia. Pomiędzy poszczególnymi regionami Polski występują też duże rozbieżności 

w ilości ofert pracy oraz poziomie wynagrodzeń. 

 

Profil kandydata w serwisie ogłoszeniowym 

 

Skoro korzystasz z serwisu ogłoszeniowego, to ułatw sobie pracę i załóż profil, w którym 

uzupełnisz swoje dane. Pracodawcy mają do nich dostęp i możesz otrzymać propozycję nawet 

nie szukając pracy aktywnie. Uzupełniony profil ułatwia też aplikowanie na oferty pracy. 

 

Szukanie pracy w social media 

 

Poza serwisami pracy dobrym miejscem do szukania pracy są również sieci społecznościowe. 

Pracodawcy publikują w nich ogłoszenia w formie reklamy, trzeba zatem pamiętać, by 

uzupełnić swój profil zgodnie z zainteresowaniami. Warto też bywać na grupach 

tematycznych (niestety nie wszystkie branże je mają). 

 

Aby wykorzystywać sieci społecznościowe, nie musisz być ich aktywnym członkiem. 

Wystarczy, że masz konto, za pomocą którego będziesz obserwować grupy i reklamy. Warto 

również polubić profile firm, które najbardziej Cię interesują. Firmy zazwyczaj publikują 

informacje o nowych naborach na własnych profilach. 

 

Gdzie szukać ofert pracy poza internetem? 

 

Mimo tego, że szukamy pracy głównie przez internet, warto również przyjrzeć się metodom 

analogowym. 

  

Rekomendacje - siła poleceń 

 

Czasy, kiedy pracodawcy wywieszali oferty pracy w witrynach bądź na slupach 

ogłoszeniowych dawno już minęły. W ten sposób można znaleźć jedynie pracę sezonową, np. 

w gastronomii. Warto jednak szukać wsparcia wśród znajomych i informować ich o tym, że 

jesteśmy otwarci na nowe możliwości. Wiele firm prowadzi programy rekomendacyjne, w 

https://www.praca.pl/rejestracja-kandydata.html
https://www.praca.pl/oferty-pracy.html


ramach których pracownicy mogą polecać znajomych do pracy. Aby jednak mogli to zrobić 

muszą wiedzieć, że szukasz pracy. 

  

Szukanie pracy przez targi pracy 

 

To dobra opcja dla tych, którzy chcą bliżej poznać firmę i rozejrzeć się po rynku. Obecnie 

większość targów pracy przeznaczona jest dla wszystkich osób poszukujących pracy, a nie 

tylko studentów. To dobra opcja, by poszerzyć perspektywę i odkryć nowe możliwości. 

 

Kiedy najlepiej szukać pracy? 

 

Pracy szukać można zawsze. Są jednak specyficzne okresy, w których o pracę jest nieco 

łatwiej. Wokół tego, kiedy szukać pracy narosło też kilka mitów. Popularnym przekonaniem 

jest to, że nie warto szukać pracy w wakacje, bo przez urlopy rekruterzy nie pracują. 

Faktycznie jest tak, że w okresie wakacyjnym zazwyczaj ofert pojawia się nieco mniej, bo 

wiele firm, ze względu na okres urlopowy działa w mniejszym zakresie, a wiele osób 

decyzyjnych jest na urlopach. Dla wielu przedsiębiorstw jest to jednak czas wzmożonego 

ruchu, w tym rekrutacji. 

 

Jednocześnie dzięki przekonaniu, że w wakacje pracy szukać nie warto, wiele osób przekłada 

szukanie pracy na okres po wakacjach, w efekcie konkurencja jest znacznie mniejsza i o 

dobre stanowisko jest łatwiej. Czy zatem warto szukać pracy w wakacje? Zdecydowanie tak, 

choć trzeba się liczyć z mniejszą ilością ofert oraz nieco dłuższym procesem decyzyjnym. 

  

Trudniej może być zaś tuż po wakacjach, bo to okres, kiedy najwięcej osób szuka pracy. Do 

tych, którzy przenieśli swoje poszukiwania na okres po wakacjach dołączają jeszcze ci, którzy 

podczas urlopu, kiedy uzyskali nieco dystansu do pracy zorientowali się, że już dłużej w niej 

nie wytrzymają. 

 

Dobry okres, który powszechnie uważany jest za zły to również okres 

okołoświąteczny (Boże Narodzenie, Wielkanoc). Zabiegani i zajęci mamy przekonanie, że 

rekruterzy również nie mają czasu na rekrutację. Tymczasem to ich praca, zatem selekcja CV 

czy spotkania nadal się prowadzone. A CV spływa znacznie mniej niż w innych okresach 

roku. Konkurencja mniejsza, o pracę łatwiej. Przy szukaniu pracy wykorzystuj wszystkie 

możliwości, a jeśli zastosujesz się do powyższych wskazówek a także przygotujesz dobre CV, 

to ze znalezieniem pracy nie powinieneś mieć żadnych problemów! 

Opracowanie na podstawie: https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/gdzie-i-jak-szukac-

pracy_pr-1786.html 

 


