
STRONY INTERNETOWE 

 Z INFORMACJAMI PRZYDATNYMI W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZAWODOWYCH  

LUB POSZUKIWANIU PRACY 

 

http://www.google.pl – wyszukiwarka informacji 

————————————————————————————————————- 

http://www.psz.praca.gov.pl – baza ofert pracy zgłoszonych do Powiatowych Urzędów Pracy oraz informacje 

na temat publicznych służb zatrudnienia 

http://www.up.podlasie.pl – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku oraz informacje z podlaskich 

Powiatowych Urzędów Pracy 

http://zielonalinia.gov.pl – Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia (oferty pracy, 

informacje dla poszukujących pracy i pracodawców) 

http://www.podlaska.ohp.pl – Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (pośrednictwo 

pracy dla młodzieży, doradztwo zawodowe) 

http://www.mbp.ohp.pl– oferty pracy krajowej zgłoszone do OHP 

http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl - Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych 

(aktualne informacje i prognozy na temat podlaskiego rynku pracy) 

http://pokl.up.podlasie.pl – Wydział Informacji i Promocji EFS (Bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych i 

pracujących) 

http://www.inwestycjawkadry.info.pl – informacja na temat szkoleń i studiów podyplomowych (m. in. 

bezpłatnych) 

http://www.projekty.efs.gov.pl — mapa projektów EFS w ramach PO KL dla różnych grup odbiorców 

————————————————————————————————————- 

 

Portale internetowe na temat pracy (oferty pracy, przydatne informacje i porady): 

http://praca.pl 

http://gazetapraca.pl 

http://praca.wp.pl 

http://www.careerjet.pl 

http://praca.money.pl 

http://www.jobrapido.pl  

http://www.infopraca.pl 

http://www.pracuj.pl 

http://otopraca.pl 

http://www.monsterpolska.pl 

 

 

http://www.google.pl/
http://www.psz.praca.gov.pl/
http://www.up.podlasie.pl/
http://zielonalinia.gov.pl/
http://www.podlaska.ohp.pl/
http://www.mbp.ohp.p/
http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl/
http://pokl.up.podlasie.pl/
http://www.inwestycjawkadry.info.pl/
http://praca.wp.pl/
http://gazetapraca.pl/
http://praca.wp.pl/
http://www.careerjet.pl/
http://praca.money.pl/
http://www.infopraca.pl/
http://www.pracuj.pl/


———————————————————————————————————- 

Lokalne oferty pracy i informacje o rynku pracy: 

http://www.regiopraca.pl – ogłoszenia o pracy 

http://www.bialystokonline.pl/praca - oferty pracy, katalog firm i instytucji 

http://tablica.pl/praca/ 

———————————————————————————————————- 

Praca w województwie podlaskim: 

Praca w wybranych lokalnych firmach:  

/oferty pracy w zakładkach: „Praca”, „Kariera”, „Firma”/ 

Branża budowlana: 

http://www.danwood.pl 

http://www.unibep.pl  

http://www.instal.bialystok.pl  

http://www.kalter.pl 

http://rodex.ddsoft.pl 

Branża produkcyjna: 

http://www.biazet.pl 

http://www.pfeiderer.pl 

http://www.biawar.com.pl  

http://www.bianor.pl  

http://www.mispol.com.pl 

http://www.kan.com.pl  

http://www.unicell.pl 

http://www.sokolka.com.pl 

http://www.chm.eu 

http://www.kart.com.pl 

Branża przemysł /motoryzacja: 

http://www.pronar.pl 

http://www.aps.pl 

http://www.plum.pl 

http://samasz.pl 

http://www.ac.com.pl 

Branża handlowa i usługowa: 

http://www.auchan.pl 

http://www.kariera.leroymerlin.pl  

http://www.selgros.pl  

http://www.poranny.pl/
http://www.bialystokonline.pl/praca
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http://www.unibep.pl/
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http://www.biazet.pl/praca.html
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http://www.makro.pl  

http://www.carrefour.pl (Praca) 

http://www.bos.com.pl (Praca) 

http://www.benmar.com.pl (Praca) 

http://www.zeto.bialystok.pl (Praca) 

http://www.bartergaz.pl (Oferty pracy) 

http://www.infinity-group.pl 

http://www.havo.pl 

http://www.cezar.pl 

http://www.arhelan.com.pl 

http://adleragro.pl/praca 

http://www.adampolsa.com.pl 

http://www.cefarm.bialystok.pl  

http://bartergaz.pl 

http://www.biacomex.pl  

http://www.traffic-blachy.pl 

http://www.zeto.bialystok.pl 

——————————————————————————————————— 

Praca w wybranych lokalnych urzędach: 

http://bip.wrotapodlasia.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego (spis podlaskich 

instytucji publicznych: Starostwa powiatowe, Urzędy miast i gmin, Urząd Marszałkowski, Podlaski Urząd 

Wojewódzki itp.) 

http://www.nfz-bialystok.pl - Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  

http://www.bialystok.sr.gov.pl – Sąd Rejonowy w Białymstoku  

——————————————————————————————————— 

Praca w wybranych lokalnych służbach: 

http://www.bialystok.uc.gov.pl – Izba Celna w Białymstoku (Praca) 

http://www.podlaski.strazgraniczna.pl – Podlaski Oddział Straży Granicznej (Nabór do służby) 

http://bip.podlaski.strazgraniczna.pl - stanowiska cywilne w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej  

http://bip.bialystok.kwp.policja.gov.pl – Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (Służba w policji / 

Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej) 

http://strazmiejska.bialystok.pl/bip – Straż Miejska              w Białymstoku  (nabór kandydatów) 

http://bialystok.wku.wp.mil.pl – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku  

  ———————————————————————————————————- 

Praca w lokalnej oświacie: 

http://www.kuratorium.bialystok.pl – Kuratorium Oświaty w Białymstoku (Praca dla nauczycieli / Wolne 

miejsca pracy w Kuratorium) 
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   ———————————————————————————————————- 

Praca dla studentów i absolwentów (oferty pracy, porady): 

http://www.uwb.edu.pl – Biuro Karier Uniwersytetu           w Białymstoku 

http://www.wsap.edu.pl - Biuro Karier Wyższej Szkoły  Administracji Publicznej w Białymstoku 

http://biurokarier.pb.edu.pl - Biuro Karier Politechniki  Białostockiej 

http://www.wsfiz.edu.pl -  Biuro Karier Wyższej Szkoły  Finansów i Zarządzania 

   ———————————————————————————————————- 

Wybrane agencje pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego: 

(oferty: praca stała i tymczasowa, bazy kandydatów) 

http://www.kraz.praca.gov.pl – Rejestr Agencji Zatrudnienia (Wykaz agencji zatrudnienia) 

http://www.workservice.p – Work Service  

http://www.leasingteam.pl - Leasing Team 

http://www.adecco.pl – Adecco  

http://www.manpower.pl – Manpower  

http://www.randstad.pl  - Randstad  

http://www.pracatobie.pl – Grupa Konsultacyjna 

http://www.progreshr.pl  - Progres HR 

http://www.staffpartners.pl  - Staff Partners 

———————————————————————————————————- 

Praca i informacje dla osób niepełnosprawnych: 

http://fpmiinr.org.pl – doradztwo i pośrednictwo pracy dla osób ze wszystkimi rodzajami 

niepełnosprawności 

http://www.bezbarier.pl 

http://www.pelnosprawniwpracy.pl 

http://praca.konektia.pl 

 ———————————————————————————————————- 

Praca dla opiekunek: 

http://niania.pl 

http://opieka.info.pl – Podlaskie Centrum Opiekunek 

————————————————————————————————————-- 

Praca w urzędach: 

http://www.dsc.kprm.gov.pl – serwis Służby Cywilnej 

http://ogloszenia.kprm.gov.pl – oferty pracy Służby Cywilnej (administracja rządowa) 

http://www.zus.pl/bip - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Oferty pracy) 

http://www.bip.krus.gov.pl – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Praca w KRUS) 
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————————————————————————————————————-- 

Praca w organizacjach pozarządowych: 

http://www.ngo.pl – portal organizacji pozarządowych (Ogłoszenia - oferty pracy, wolontariat, szkolenia) 

————————————————————————————————————-- 

Praca dla wolontariuszy: 

http://www.wolontariat.org.pl – Centrum Wolontariatu  

http://ogloszenia.ngo.pl (wolontariat) 

————————————————————————————————————-- 

Praca za granicą: 

http://www.eures.praca.gov.pl – Sieć europejskich ofert pracy i informacje na temat europejskiego rynku 

pracy,       linki do stron Publicznych Służb Zatrudnienia w krajach EU 

http://ec.europa.eu/eures - europejski portal mobilności zawodowej (oferty pracy, przydatne informacje) 

http://praca.money.pl/ (Praca za granicą) 

http://www.adecco.pl – agencja zatrudnienia Adecco    (Praca za granicą) 

http://www.ottopraca.pl  - agencja pracy tymczasowej 

http://www.seasonalwork.nl - praca sezonowa sektor rolny 

http://www.direkt.gov.uk - praca w Wielkiej Brytanii 

http://http://www.arbeitsagentur.de - praca w Niemczech 
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