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Warszawa, 06.03.2017 

 

 
„Sprawdź czy nie szukasz wygodniej” czyli co nowego w aplikacji 
mobilnej Pracuj.pl  
 
Możliwość sprawdzenia statusów dotychczasowych aplikacji użytkownika oraz informacja o 
wysokości średnich rynkowych zarobków na danym stanowisku - to główne funkcjonalności 
wprowadzone podczas ostatniej aktualizacji aplikacji Pracuj.pl, w lutym br. Ale czy to koniec 
nowości? 
 
 
Aplikacja Pracuj.pl po raz pierwszy pojawiła się w 2010 roku dla urządzeń z systemem iOS, a rok 
później dla systemu Android. Głównym jej założeniem jest łatwy i wygodny dostęp do funkcji  
i wyszukiwarki serwisu Pracuj.pl. Charakteryzuje się minimalistycznym designem, który ma 
zapewnić przejrzystość programu oraz przyjemne użytkowanie. Obecnie w Google Play, w kategorii 
biznes aplikacja Pracuj.pl zajmuje 1. miejsce, a w App Store 3. miejsce. 
 
- Dbamy o stałe usprawnianie naszej aplikacji. Aktualnie zakładanie konta i dodawanie niezbędnych 
dla pracodawcy informacji trwa zaledwie kilka chwil. Znając oczekiwania naszych użytkowników, 
przy ostatniej aktualizacji dodaliśmy m.in. statusy aplikacji czy raport pokazujący, jak kandydat 
wypada na tle innych w danej rekrutacji. Nowe powiadomienia i udoskonalenia w filtrach 
wyszukiwania mają zapewnić intuicyjne i wygodne korzystanie z aplikacji Pracuj.pl – dodaje Mariusz 
Kuźniewicz, Manager ds. Rozwoju Produktu w Grupie Pracuj. 
 
Co nowego? 
 
Nowa wersja aplikacji daje użytkownikom nie tylko szybki dostęp do rekomendowanych ofert pracy, 
ale i do tych, które zostały zapisane przez użytkownika. Kandydaci, którzy wysyłają swoje CV poprzez 
aplikację Pracuj.pl, otrzymują statusy wszystkich swoich dotychczasowych aplikacji wraz z 
powiadomieniami o etapach rekrutacji. Kolejnym udoskonaleniem jest raport „Jak wypadam na tle 
innych”, który przedstawia pozycję kandydata pod względem wykształcenia, doświadczenia i 
deklarowanego poziomu wynagrodzenia. Cenną nowością podczas odpowiadania na oferty pracy w 
aplikacji Pracuj.pl, jest informacja o przeciętnych zarobkach, na jakie można liczyć na danym 
stanowisku. Dodatkowo, osoby, które są zainteresowane tylko bezpośrednimi ofertami od 
pracodawców, mogą w trakcie wyszukiwania włączyć filtr „Pokazuj tylko oferty bezpośrednio od 
pracodawców” i pomijać dzięki temu oferty od agencji pracy. 
 
Aplikuj mobilnie z profilem na Pracuj.pl 
 
Aplikacja Pracuj.pl umożliwia odpowiadanie na oferty pracy poprzez dołączenie pliku z tradycyjnym 
CV bądź poprzez aplikowanie uzupełnionym profilem. Dobrze przygotowany profil zastępuje CV, a 
wysyłanie zgłoszenia na oferty pracy staje się bardzo proste. Dzięki temu, że użytkownicy aplikują 
poprzez profil, możliwe jest szybkie i mobilne odpowiadanie na wiele ofert w krótkim czasie. 
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Aplikacja w nowej odsłonie zbiera wiele pozytywnych opinii wśród nowych, jak i stałych 
użytkowników. Głównymi zaletami okazuje się wspomniany wcześniej brak konieczności dołączania 
CV, łatwa obsługa czy rekomendacje dobrze dopasowanych ofert.  
 
Funkcjonalności aplikacji Pracuj.pl prezentuje wideo: https://youtu.be/2JqScSzGO-I  
 

*** 
 
Pracuj.pl to wiodący polski serwis rekrutacyjny. Kandydatom dostarcza codziennie ponad 30 tysięcy 
oferty pracy od atrakcyjnych pracodawców, a także porady specjalistów dotyczące poszukiwania 
pracy, rozwoju kariery zawodowej oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Portal powstał w 
2000 r. i należy do Grupy Pracuj, będącej właścicielem wiodących marek na rynku rekrutacji on-line 
w Polsce i na Ukrainie. www.pracuj.pl  
 
 
 
 
 
Kontakt dla mediów: 

Aleksandra Kowalewska 
Specjalista ds. PR i CSR 
Grupa Pracuj Sp. z o.o. 
tel.: 698 171 306 
mail: aleksandra.kowalewska@pracuj.pl 
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