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Poniżej przedstawiamy listę najbardziej popularnych portali ogłoszeniowych. 

 

Wyszukiwarki ofert pracy w Polsce 
  

Link do strony 

Portal z ofertami pracy, analizą zarobków, 
poradami i profilami pracodawców  

www.pracuj.pl  

Portal pracy z aktualnymi ofertami, poradami od 
specjalistów i profilami potencjalnych 
pracodawców  

 
www.gazetapraca.pl  

Największy portal pracy w Polsce  http://www.praca.pl/  

Portal z ogłoszeniami pracy  http://www.monsterpolska.pl/  

Internetowa giełda pracy  http://www.infopraca.pl/  

Serwis pracy  http://www.jobs.pl/  

Portal z ogłoszeniami pracy http://www.mediacv.pl/  

Portal z ogłoszeniami pracy http://www.pracatobie.pl/  

Wyszukiwarka ofert pracy publikowanych w 
Internecie  

www.careerjet.pl  

Europejski Portal Pracy http://www.hrc.pl/  

Portal dla pracowników i pracodawców  http://www.dreamwork.pl/  

Portal pracy  http://pracodawca.com/  

Światowy lider w branży rekrutacyjnej  http://pl.indeed.com/  

Serwis z ofertami pracy  http://www.liderpracy.pl/  

Katalog bezpłatnych ogłoszeń o pracę http://najlepszapraca.pl/  

Portal komunikacyjny dla kobiet 50+ http://aktywne50plus.edu.pl/  

Portal z ofertami pracy ze wszystkich branż i 
lokalizacji w Polsce 

http://www.portalpracy24.pl/  

Internetowy serwis poradnikowo-ogłoszeniowy http://www.regiopraca.pl/  

Portal ofert pracy  http://portalpracy.pl/  

Portal z ogłoszeniami pracy  http://profesja.pl/  

Biznes  – Rynek Pracy – Porady  www.oto-praca.pl  

 

Wyszukiwarka ofert pracy za granicą 
  

Link do strony 

Portal z ofertami pracy http://praca.owi.pl/  

wyszukiwarka skupiająca oferty pracy z takich 
portali jak jobs.pl, gratka.pl, Monster Polska, Go 
Work.pl, praca.pl, infopraca 

https://www.adzuna.pl/  

Portal z ofertami pracy http://www.poloniusz.pl/  

 

Agregatory ofert pracy (strony na których 
znajdziesz oferty z różnych serwisów) 

Link do strony 

 http://praca.trovit.pl/  

http://praca.wp.pl/  
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Portale dla pracowników produkcyjnych  Link do strony  

Pracownicy produkcyjni 
 

http://www.pracownicybudowlani.pl/  

http://olx.pl/praca/  

http://praca.gratka.pl/robotnik-budowlany/  

http://www.szybkopraca.pl/  

http://www.gowork.pl/praca/  

http://www.gumtree.pl/  

http://wentylacja.com.pl/Praca/  

http://www.elektroonline.pl/praca  

http://www.elektryka.org/ogloszenia-dam-prace  

 

Portale pracy branży budowlanej Link do strony  

Wszechstronne informacje z branży inżynierskiej  http://strefainzyniera.pl/  

Bank Danych o Inżynierach – firma doradztwa 
personalnego  

 
https://www.bdi.com.pl/oferty-pracy.htm  

Portal z ogłoszeniami pracy  http://www.pracadlainzyniera.pl/index.html  

Portal Praktycznego Inżyniera  http://www.iprodukcja.pl/  

Firma inżynierska i rekrutacyjna  http://bergman-engineering.pl/  

Tematyczny serwis internetowy z szeroko pojętej 
branży budowlanej  

http://www.pracawbudownictwie.pl/  

Firma zajmująca się rekrutacją pracowników 
branży budowlanej 

http://www.pracownicybudowlani.pl/  

Portal oferujący katalog firm, produktów, 
informacje i ciekawostki z branży  

http://www.budownictwo.org/  

Budowlany Serwis Informacyjny  http://www.wielkiebudowanie.pl/  

Baza wiedzy budowlanej http://budinfo.pl/  

Portal poświęcony budownictwu polskiemu http://budownictwopolskie.pl/  

Portal pracuj technicznie  http://www.praca-tech.pl/  

Portal branży budowlanej i architektonicznej http://www.jobbuilder.pl/  

Portal branży budowlanej http://inzynieria.com/  

 

Portale pracy branży elektrycznej  Link do strony  

Oferty pracy dla elektryków http://www.pracawenergetyce.pl/  

Oferty pracy dla elektryków  http://sep.com.pl/scripts/gielda.php3  

Oferty pracy dla elektryków http://www.praca-elektryk.pl/  

Portale branży elektrycznej Link do strony 

Portal branży elektrycznej http://www.elektryka.org/  

Portal branży elektrycznej http://www.fachowyelektryk.pl/  

Portal branży elektrycznej http://www.elektro.info.pl/  

Portal branży elektrycznej http://www.elektroonline.pl/  
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Portale pracy branży sanitarnej Link do strony  

Oferty pracy dla instalatorów  http://www.polskiinstalator.com.pl/szkolenia-i-
praca/praca/dam-prace/  

Oferty pracy dla instalatorów  http://www.eco-team.net/kariera  

Oferty pracy dla instalatorów  http://wentylacja.com.pl/Praca/  

Portale branży sanitarnej Link do strony  

Portal branży sanitarnej http://wentylacja.com.pl/  

Portal branży sanitarnej http://www.woda-scieki.com/  

Portal branży sanitarnej http://inzynieria-sanitarna.com.pl/  

Portal branży sanitarnej http://portalinstalacyjny.pl/  

Portal branży sanitarnej https://poradnikprojektanta.pl/ 

 

Portale pracy branży drogowej Link do strony  

Oferty pracy dla drogowców https://www.gddkia.gov.pl/pl/59/oferty-pracy  

Oferty pracy dla drogowców http://www.geodezja.pl/praca/#oferuje  

Portale branży drogowej Link do strony  

Polski Kongres Drogowy http://www.pkd.org.pl/  

Portal branży drogowej http://edroga.pl/  

Portal branży drogowej http://www.viaexpert.pl/  

Portal branży drogowej http://www.nbi.com.pl/  

Portal branży drogowej http://www.rynekinfrastruktury.pl/  

Portal branży drogowej http://www.gddkia.gov.pl/  

 

Portale branży mostowej Link do strony  

Portal branży mostowej http://www.drogi-mosty.pl/  

Portal branży mostowej http://www.nbi.com.pl/  

Portal branży mostowej http://www.wyprawymostowe.pl/  

Portal branży mostowej http://mostypolskie.pl/  

Portal branży mostowej http://www.rynekinfrastruktury.pl/  

 

Portale branży kolejowej Link do strony 

Portal branży kolejowej http://www.rynek-kolejowy.pl/  

Portal branży kolejowej http://kurierkolejowy.eu/  

Portal branży kolejowej http://railwayparadise.blox.pl/2016/07/Nowe-
inwestycje-kolejowe-w-Polsce-czyli-co-
warto.html  

Portal branży kolejowej http://www.rynekinfrastruktury.pl/  

Portal branży kolejowej http://kolej.com.pl/  

 

Portale branży BHP Link do strony  

Portal branży BHP http://www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-
/artykul/jakie-wymagania-trzeba-spelniac-aby-
moc-pelnic-obowiazki-inspektora-bhp  

Portal branży BHP https://e-specjalistabhp.pl/  

Portal branży BHP http://especjalista.com/  
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Portale pracy branży IT Link do strony  

Oferty pracy dla branży IT www.jobit.pl  

Oferty pracy dla branży IT http://www.karierait.pl/  

Oferty pracy dla branży IT http://pracait.com/  

Portale branży IT Link do strony 

Portal branży IT http://www.yeppy.pl/  

Portal branży IT http://www.istshare.eu/branza-it.html  

Portal branży IT https://itfind.pl/  

 

Portale branży administracja biurowa, 
zarządzanie nieruchomościami 

Link do strony  

Portal branży administracja i nieruchomości http://samorzad.pap.pl/  

Portal branży administracja i nieruchomości http://www.zarzadcy.com.pl/  

Portal branży administracja i nieruchomości http://www.administrator24.info/  

Portal branży administracja i nieruchomości http://zarzadca-nieruchomosci.c0.pl/  

Portal branży administracja i nieruchomości http://portalenieruchomosci.pl/  

 

Portalepracy  branży finansowej  Link do strony  

Oferty pracy dla branży finansowej http://www.karierawfinansach.pl/  

Oferty pracy  dla branży finansowej http://pracujwfinansach.pl/  

Portale branży finansowej Link do strony 

Portal branży finansowej http://www.bankier.pl/  

Portal branży finansowej http://www.infor.pl/  

Portal branży finansowej https://www.portalfk.pl/  

Portal branży finansowej http://www.gofin.pl/  

Portal branży finansowej http://www.taxfin.pl/  

Portal branży finansowej https://rachunkowosc.com.pl/  

 

Portale branży marketing, pr  i komunikacja Link do strony  

Portal branży marketing, pr  i komunikacja http://www.epr.pl/  

Portal branży marketing, pr  i komunikacja http://publicrelations.pl/  

Portal branży marketing, pr  i komunikacja http://prnews.pl/  

Portal branży marketing, pr  i komunikacja http://24pr.pl/  

Portal branży marketing, pr  i komunikacja http://www.brief.pl/  

Portal branży marketing, pr  i komunikacja http://www.proto.pl/  

 

Portale branży zarządzania projektami (PMO) Link do strony 

Portal branży zarządzania projektami http://4pm.pl/  

Portal branży zarządzania projektami https://innowacje.biz/  

Portal branży zarządzania projektami http://zarzadzanieprojektami.org/  

Portal branży zarządzania projektami https://bpmstandard.pl/  

Portal branży zarządzania projektami http://pm2pm.pl/  
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Portale branży prawa Link do strony  

Portal branży prawa http://www.lex.pl/  

Portal branży prawa http://www.serwisprawa.pl/  

Portal branży prawa http://prawoprosto.pl/  

 

Portale pracy branży HR Link do strony  

Portal branży HR http://www.pulshr.pl/  

Portal branży HR http://hrstandard.pl/  

Portal branży HR http://www.hrpolska.pl/  

Portal branży HR http://kadry.infor.pl/  

 

Strony odnośnie pracy i rynku pracy dla osób 
50+  

Link do strony  

Portal dla seniorów http://www.praca.senior.pl/ 

Portal dla seniorów http://50plus.gov.pl/ 

Portal dla seniorów http://www.bycseniorem.pl/Praca_27 

Portal dla seniorów http://www.seniorzy.pl/index.php/praca/330-
rynek-pracy-vs-seniorzy-45 

Portal dla seniorów http://aktywne50plus.edu.pl/ 
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