
Przydatne linki
 www.jobpilot.pl- Europejski Internetowy Serwis Kariery 
 www.pracuj.pl – portal związany z poszukiwaniem pracy
 www.gratka.pl/praca- ogłoszenia z całej Polski
 www.praca.onet.pl - Podstrona portalu internetowego www.onet.pl,  zawiera 

obszerny katalog ofert pracy oraz porady związane z przygotowaniem dokumentów 
aplikacyjnych

 www.jobs.pl- wyszukiwarka ofert wg. Branży, lpkalizacji
 www.praca .pl-oferty pracy i artykułów z całegoświata
 � www.eures-praca.gov.pl –Eures sieć publicznych służb zatrudnienia na unijnym 

rynku pracy , międzynarodowe pośrednictwo pracy
 www.europa.eu.int/ploteus - Ploteus portal dotyczący możliwości edukacyjnych w 

Europie
 www.twojakariera.pl – porady w znalezieniu pracy i oferty
 www.szybkopraca.pl – portal pomaga znaleźć pracę wg. lokalizacji firmy, słowa 

kluczowego, zawodu
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Przydatne linki- strony internetowe
 www.kariera.com.pl
 praca.egospodarka.pl
 www.cvtips.com
 www.praca.gov.pl
 www.psz.praca.gov.pl
 www.eures.praca.gov.pl
 Networking

 www.goldenline.pl
 www.profeo.pl
 www.linkedin.com
 www.terazzaraz.pl
 www.xing.com
 Prawo pracy
 prawo-pracy.pl
 www.prawopracy

 Rynek pracy:
www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php- klasyfikacja i opisy zawodów
www.zielonalinia.gov.pl
www.kluczdokariery.pl
www.psz.praca.gov.pl.org
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 https://www.livecareer.pl/porady-
zawodowe/kierunki-studiow



WSPÓŁCZESNY RYNEK 
PRACY

„Nadchodzący czas, to czas
umysłowego pracownika, który

oprócz formalnego wykształcenia
posiada umiejętność praktycznego

stosowania wiedzy oraz nawyk
nieustannego uczenia się.”

PETER DRUKER



EUROPASS  drogą do sukcesu
EUROPASS– projekt Unii Europejskiej, mający na celu prezentowanie umiejętności

zawodowych
i kompetencji w sposób czytelny i przejrzysty we wszystkich krajach Unii Europejskiej
www.europass.org.pl

EUROPASS – jednolite ramy wspólnotowe dla przejrzystości kwalifikacji i
kompetencji

Europass to portfolio pięciu dokumentów umożliwiających obywatelom Unii Europejskiej lepsze
dokumentowanie i prezentowanie swoich kwalifikacji i kompetencji na obszarze całej Europy.

• Europass – CV
• Europass – Mobilność
• Europass – Suplement do Dyplomu
• Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe
• Europass – Paszport Językowy

Portfolio Europass obejmuje również dwa nowe elementy:
• Europejski Paszport Umiejętności – folder elektroniczny uzupełniający CV, umożliwiający

udokumentowanie posiadanych umiejętności i kwalifikacji
• List motywacyjny

http://www.ezit.ue.wroc.pl/studenci/1272/europass_przepustka_na_europejskim_rynku_pracy.ht
ml
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europass 5
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Polska strona EURES 
www.eures.praca.gov.pl

 Informacje nt. warunków życia i pracy w krajach EOG w języku polskim,

 Zagraniczne oferty pracy dostępne w poszczególnych regionach Polski,

 Informacje na temat publikacji i materiałów dot. mobilności zawodowej w UE,

 Linki do portali mobilności,

 Archiwum zrealizowanych działań EURES,

 Bieżące informacje nt. realizowanych projektów na stronie głównej,

 Dane dot. warunków pracy w Polsce,

 Dane do doradców EURES działających w Polsce.



EURES – możliwości:

 Poszukiwanie pracy w innym kraju UE bez opuszczania granic kraju pochodzenia. 
Na portalu internetowym znajduje się baza wszystkich miejsc pracy- obecnie jest 
to ok. 875 tys. ofert
 Poszukiwanie pracy poprzez zamieszczenie swojego c.v. na stronie 
internetowej EURES- obecnie jest zarejestrowanych 224 tys. osób
 Informacje o rynku pracy w poszczególnych krajach i regionach
 Informacje na temat warunków życia i pracy
 Informacje o lokalnych agencjach zatrudnienia



Europejskie Służby Zatrudnienia 
- EURES

 Sieć współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia oraz organizacji 
międzynarodowych, krajowych i lokalnych, działających w sferze zatrudnienia (m.in. 
organizacji pracodawców, związków zawodowych, władz lokalnych i regionalnych)
 Funkcjonuje w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego- EOG (kraje UE + 
Norwegia, Islandia i Lichtenstein) oraz w Szwajcarii
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