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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  

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

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

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

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

Wyszukiwarka ofert pracy publikowanych w 
Internecie  

www.careerjet.pl  

Ofert pracy http://pl.indeed.com/  

Praca i oferty pracy  https://www.gowork.pl/  

Portal z ofertami pracy https://www.aplikuj.pl/  

Aplikacja mobilna z ofertami pracy https://www.pracazarogiem.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/  

Portal z ogłoszeniami pracy  http://profesja.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/  

 

Ogólne portale ogłoszeniowe 
  

Link do strony 

 www.olx.pl  

 www.gratka.pl  

 www.gumtree.pl  

 

Biznesowe serwisy społecznościowe 
  

Link do strony 

Linkedin www.linkedin.pl 

Goldenline www.goldenline.pl  

 

  

http://www.pracuj.pl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.praca.pl/
http://www.praca.pl/
http://www.infopraca.pl/
http://www.infopraca.pl/
http://www.jobs.pl/
http://www.jobs.pl/
http://www.pracatobie.pl/
http://www.pracatobie.pl/
http://www.careerjet.pl/
http://www.careerjet.pl/
http://pl.indeed.com/
http://pl.indeed.com/
https://www.gowork.pl/
https://www.gowork.pl/
https://www.aplikuj.pl/
https://www.aplikuj.pl/
https://www.pracazarogiem.pl/
https://www.pracazarogiem.pl/
http://najlepszapraca.pl/
http://najlepszapraca.pl/
http://aktywne50plus.edu.pl/
http://aktywne50plus.edu.pl/
http://www.portalpracy24.pl/
http://www.portalpracy24.pl/
http://profesja.pl/
http://profesja.pl/
http://praca.owi.pl/
http://praca.owi.pl/
https://www.adzuna.pl/
https://www.adzuna.pl/
http://www.poloniusz.pl/
http://www.poloniusz.pl/
http://www.olx.pl/
http://www.olx.pl/
http://www.gratka.pl/
http://www.gratka.pl/
http://www.gumtree.pl/
http://www.gumtree.pl/
http://www.linkedin.pl/
http://www.linkedin.pl/
http://www.goldenline.pl/
http://www.goldenline.pl/


  Skutecznie na rynku pracy – ABC Rekrutacji 
 

2 
 

General Information \ Generale \ Ogólna \ Sisäinen \ Generell \ Generell \ Obecné 

 

Portale dla pracowników produkcyjnych  Link do strony  

Pracownicy produkcyjni 
 

http://www.pracownicybudowlani.pl/  

http://pracawbudownictwie.pl/ 

http://www.szybkopraca.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  

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/  

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

Oferty pracy w budownictwie https://www.budujemy.to/  

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/  

 

Portale pracy branży sanitarnej Link do strony  

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 https://poradnikprojektanta.pl/ 
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Portale pracy branży drogowej Link do strony  

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

Portale branży drogowej Link do strony  

Polski Kongres Drogowy https://kongresdrogowy.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.nbi.com.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://www.rynekinfrastruktury.pl/  

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

 

Portale branży BHP Link do strony  

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

Portal branży BHP http://especjalista.com/  

 

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 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/  
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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://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://tenstep.pl/  

Portal branży zarządzania projektami http://pm2pm.pl/  

 

Portale branży prawa Link do strony  

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://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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