
1/301/30

Jan Mobilny szuka pracy 
Obsługa aplikacji pracuj.pl 



2/302/30

 



3/303/30

Wprowadzenie 

Czego się nauczymy:
• jak działa internetowy rynek pracy
• czym jest aplikacja pracuj.pl 
• jak stworzyć swój profil i jak aplikować przy pomocy pracuj.pl 



4/304/30

Kontrakt: 
1. Szanujemy się wzajemnie 

2. Nie przerywamy sobie nawzajem

3. Na bieżąco sygnalizujemy trudności 
i problemy 

4. Zachowujemy dyskrecję  
(to, co wydarza się na zajęciach, zostaje 
na zajęciach)

5. Nie wahamy się prosić o pomoc

6. Aktywnie uczestniczymy w zajęciach



5/305/30

Organizacja zajęć:

Pierwsza godzina:
• wstęp teoretyczny 
• dyskusja
• zadanie 
• omówienie zadania 

Przerwa (15-20 minut)

Druga godzina: 
• zadanie
• omówienie zadnia 
• zadanie 
• omówienie zadania
• podsumowanie zajęć 



6/306/30

Internetowy rynek pracy

• ponad 200 tys. ogłoszeń w Internecie w kwietniu 2019 r. (dane 
Barometru Ofert Pracy) 

• Internet jako szybsze, tańsze i efektywniejsze narzędzie 
poszukiwania pracowników

• wzrost znaczenia mediów społecznościowych na rynku 
pracy (dedykowane rynkowi pracy sieci społecznościowe – 
GoldenLine, LinkedIn)



7/307/30

Smartfon jako praktyczne narzędzie  
na rynku pracy 

• minikomputer 
• w połączeniu z Internetem potężne narzędzie
• liczne aplikacje mobilne do poszukiwania pracy (pracuj.pl, 

Praca za Rogiem, Praca.pl, Indeed Jobs)



8/308/30

Pracuj.pl 

• internetowy serwis rekrutacyjny
• działa od 2000 roku
• ok. 3 mln użytkowników miesięcznie (dane za 2018 r.)
• w kwietniu 2018 r. – 47 tys. ofert
• lider rynku



9/309/30

Dyskusja

  •  Pytania?  •  Uwagi?  •  Wątpliwości?  •  Komentarze?  •  

  



10/3010/30

Instalacja i użytkowanie  
aplikacji pracuj.pl



11/3011/30

Wejdź do sklepu Google Play. Zacznij wpisywać „pracuj”, a system 
sam podpowie Ci popularną aplikacje 

Pracuj.pl.

Kiedy aplikacja pojawi się na 
wyświetlaczu, wybierz napis 

ZAINSTALUJ.



12/3012/30

Rozpoczyna się pobieranie 
i instalowanie, co zwykle trwa 

kilkadziesiąt sekund.

 Wybierz napis OTWÓRZ.  Aplikacja otwiera się.



13/3013/30

Przy pierwszym uruchomieniu może 
pojawić się komunikat dotyczący 

aktualizacji aplikacji - na przykład 
taki jak poniżej.

Przesuwając szary suwak pod 
komunikatem (suwak zmieni kolor 

na zielony) możemy zaznaczyć, żeby 
taki komunikat nie pokazywał się 

w przyszłości. Zatwierdzamy decyzję 
wybierając OK.

Pojawia się okno, w którym możemy 
wybrać opcję ZAŁÓŻ konto (dla nowych 

użytkowników serwisu) lub ZALOGUJ SIĘ 
(dla tych, którzy już korzystają z serwisu). 

Możemy też wybrać POMIŃ w prawym 
górnym rogu aby przeglądać oferty bez 

logowania.
Na początek wybieramy POMIŃ.   



14/3014/30

Okno wyszukiwarki czeka na wpisanie 
podstawowych informacji - stanowisko 
(albo firma) jakie  szukasz oraz miasto 
(województwo), gdzie chcesz znaleźć 

zatrudnienie. Poniżej obrazka znajdują się 
popularne kategorie pracy „Sprzedaż”, 

„Pierwsza praca”, „Administracja” 
itd. - przewijając w prawo znajdziesz 
więcej kategorii. Możesz skorzystać 

z tych podpowiedzi albo wpisać własne 
wyszukiwanie. 

Szukanie pracy przy pomocy kategorii 
zawodowych daje więcej możliwości niż 

wpisanie nazwy zawodu, ponieważ obecnie 
w firmach istnieje tendencja wymyślania 
różnych nazw zawodu dla tego samego 

zakresu obowiązków - ludzie wykonujący 
te same czynności w różnych firmach mogą 

zostać nazwani zupełnie inaczej. 
Co więcej, jeśli nie znajdziesz pracy wpisując 
nazwy zawodu – profil sam zaproponuje Ci 

szukanie przy pomocy kategorii. 

 Po wybraniu kategorii „Kierowcy” 
otrzymaliśmy 842 wyniki z całej Polski. Żeby 

zawęzić wyniki wybieramy „Filtry”.



15/3015/30

Możemy filtrować wyniki na kilka 
sposobów, ale w tym wypadku 

ograniczamy się do wpisania miejsca 
zatrudnienia. 

Jako miejsce wpisany został 
Kraków. Obok nazwy miejscowości 

możemy też wybrać w obrębie 
ilu kilometrów od wskazanego 

miejsca system ma szukać ofert 
zatrudnienia.



16/3016/30

Zostało wyświetlone 30 ofert 
spełniających te kryteria. Listę ofert 

można przewijać w górę i w dół 
przeglądając kolejne propozycje.



17/3017/30

Jako miejsce pracy wskazujemy 
Radom.

W tym wypadku wyszukiwanie 
zakończyło się niepowodzeniem. 

Trzeba zmienić kryteria wyszukiwania, 
zwiększając na przykład odległość 
od miejscowości, w której chcemy 

pracować. Serwis pracuj.pl jest w tym 
zakresie elastyczny, co już zostało 

pokazane wcześniej.

Możemy spróbować wykonać inne 
zapytanie. Na przykład dla zawodu 

„Opiekunka”.



18/3018/30

Jeżeli zmienimy 
poszukiwanie ofert dla 

tego stanowiska na 
Warszawę, to w tym 

przykładzie wyświetliły 
się nam cztery oferty.

     
Po wybraniu tej oferty 

zobaczymy, że możemy 
aplikować o to stanowisko.

Czasami możemy też 
uzyskać numer telefonu, 

jeżeli pracodawca dał taką 
możliwość.  



19/3019/30

Po wybraniu opcji ZADZWOŃ możemy 
od razu wysłać SMS lub zadzwonić 

pod podany numer.

Jeżeli do wyboru mamy tylko 
APLIKUJ to wybraniu tej opcji mamy 

możliwość założenia konta (lub 
zalogowania się, jeżeli już jesteśmy 
zarejestrowani w serwisie pracuj.pl). 



20/3020/30

Ćwiczenie nr 1
Wyszukaj oferty pracy dla inżyniera, który szuka zatrudnienia 
w odległości do 35 km od Olsztyna.



21/3021/30

Przerwa – 20 minut



22/3022/30

Zakładanie i uzupełnienie 
swojego konta na pracuj.pl



23/3023/30

Założenie konta polega 
na wpisaniu dwóch 

podstawowych informacji 
- naszego adresu e-mail 

oraz hasła jakiego będziemy 
używać w systemie pracuj.pl.  

Po wpisaniu tych informacji 
i zaznaczeniu pola 

z akceptacja regulaminu 
wybieramy opcję 

ZAREJESTRUJ SIĘ.

W kolejnym kroku musimy skorzystać z naszej 
poczty e-mail aby potwierdzić prawidłowość 

naszego adresu. System standardowo 
przekierowuje na pocztę gmail, ale możemy 

też użyć innego konta pocztowego, które mamy 
zainstalowana na naszym smartfonie.

W wiadomości pocztowej jaką otrzymaliśmy 
z systemu pracuj.pl wybieramy POTWIERDŹ TUTAJ.



24/3024/30

Po potwierdzeniu system przenosi 
nas z powrotem do aplikacji pracuj.
pl i możemy rozpocząć składanie 

naszej oferty na proponowane 
stanowisko.  

Aplikowanie mobilne polega na wysłaniu pracodawcy drogą 
elektroniczną CV i innych wymaganych przez niego dokumentów 
związanych z pracą. Aplikacja pracuj.pl umożliwia automatyczne 

wygenerowanie naszego CV na podstawie danych z naszego 
profilu opisanego w pracuj.pl oraz wysłanie standardowego listu 

motywacyjnego, który dołączony jest do aplikacji. Możemy też dodawać 
własne CV i własny list motywacyjny.  



25/3025/30

Jeżeli liczymy się z tym, że będziemy 
częściej korzystać a tej aplikacji to 
na pewno wygodnie jest uzupełnić 
dane w swoim profilu na pracuj.pl.

W tym celu na głównej stronie u dołu 
wybieramy opcję „WIĘCEJ”. 

A następnie MÓJ PROFIL... i przystępujemy 
do uzupełniania 
naszych danych. 



26/3026/30

Ćwiczenie nr 2
Jak najbardziej precyzyjnie uzupełnij dane dotyczącego Twojego 
wykształcenia i doświadczenia zawodowego. 



27/3027/30

     

Twoje konto: 
• jest wielokrotnego użytku, przyda Ci się przy każdej kolejnej 

aplikacji 
• sprawi, że pracuj.pl będzie się „uczyć” na podstawie Twoich 

kolejnych zapytań 
• pomoże pracuj.pl sugerować Ci kolejne, sprofilowane oferty 

pracy



28/3028/30

Ćwiczenie nr 3
Wyszukaj jedno ogłoszenie o pracę, 
które Ci odpowiada i przygotuj 
krótką wiadomość dla pracodawcy. 
Przedstaw w nim swoje mocne 
strony.



29/3029/30

Podsumowanie

  •  Pytania?  •  Uwagi?  •  Wątpliwości?  •  Komentarze?  •  

  



30/3030/30

Dziękujemy
za uczestnictwo!


