
Rekrutacja online w Strefie Pracuj.pl
Przeprowadź rozmowę rekrutacyjną online i zarządzaj komunikacją  
z kandydatami w jednym miejscu!



Spotkanie rekrutacyjne  
w Strefie Pracuj.pl
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Aby odpowiedzieć na obecną potrzebę rynku, 
przygotowaliśmy zupełnie nową funkcjonalność 
dla pracodawców!

*Źródło: CNBC Make it: Coronavirus is spurring remote hiring (…), 17 marca 2020 r.

Już teraz możesz przeprowadzić  
rozmowę rekrutacyjną poprzez  
nową aplikację w Strefie Pracuj.pl.

Czy wiesz, że…

Giganci technologiczni tacy jak 
Google, Amazon i Facebook  

znajdują się w gronie globalnych firm, które 
ogłaszają przejście  

na internetowe rozmowy  
kwalifikacyjne w obecnym czasie.*

Nowość!

Nowa funkcjonalność umożliwia:

 Przeprowadzenie spotkania online poprzez  
profesjonalne i bezawaryjne narzędzie 

 Planowanie spotkań rekrutacyjnych z kandydatami 



       - cały proces 
rekrutacji w jednym miejscu
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Sprawdź, co jeszcze daje Ci Strefa Pracuj.pl!

Zarządzaj całym procesem rekrutacji z jednego miejsca:

Monitoruj spływ aplikacji na Twoje ogłoszenia

Wysyłaj kandydatom powiadomienia  
o statusie ich aplikacji 

Oceniaj kandydatów

Analizuj i przechowuj CV kandydatów  
zgodnie z RODO 

Przeprowadź rozmowę 
rekrutacyjną bez 
wychodzenia z domu

Rekrutacja online jest dostępna dla 
każdego klienta, który opublikował 

ogłoszenie na Pracuj.pl

 
Każdy klient może przeprowadzić 
nieograniczoną liczbę spotkań 

rekrutacyjnych w Strefie Pracuj.pl 

Nowość!
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Jak przeprowadzić rozmowę 
rekrutacyjną w Strefie Pracuj.pl?

Otwórz kartę kandydata.

Kliknij w przycisk  
„Umów spotkanie online”

1.

2.



Jak przeprowadzić rozmowę 
rekrutacyjną w Strefie Pracuj.pl?
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Jeżeli masz już umówioną inną rekrutację w Strefie Pracuj.pl w tym 
samym terminie, aplikacja poprosi Cię o zmianę terminu spotkania.

Ustaw preferowaną datę, 
godzinę i czas trwania 
spotkania.

3.



Gratulacje! Rekrutacja online 
została umówiona

6

Po umówieniu spotkania, zostanie wysłany 
do Ciebie oraz kandydata mail  
z informacją o terminie rekrutacji.

Dodatkowo otrzymasz również link 
do spotkania, który możesz przekazać 
swoim współpracownikom.*

4. 5.

*W rekrutacji online w Strefie Pracuj może brać udział maksymalnie 5 osób.

Mail do pracodawcy:

Mail do kandydata:



Jak rozpocząć spotkanie?
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Przejdź do zakładki 
Rekrutacje online.

Kliknij w przycisk „Dołącz” 
oraz potwierdź dołączenie 
na kolejnym ekranie  
aplikacji.

6.

7.



Rekrutacja online rozpoczęta 
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Kliknij „Start”  
i rozpocznij spotkanie, 
kiedy wszyscy uczestnicy 
będą do niego gotowi.

8.



Dodatkowe funkcje aplikacji – 
komunikacja z kandydatem
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  Udostępnij pulpit

Kandydat może widzieć transmisję z  Twojej 
kamery lub udostępniony przez Ciebie pulpit.

Aby przełączyć się w opcję udostępniania 
pulpitu, kliknij „Przełącz na treść”.

Możesz skorzystać z różnych funkcjonalności 
udostępniania pulpitu, w tym m.in.: tablicy, 
udostępniania plików, udostępnienia ekranu, 
ankiety, odtwarzacza Youtube. 



Dodatkowe funkcje aplikacji – 
komunikacja z kandydatem
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  Chat:

Możesz skorzystać także z funkcji chatu  
z kandydatem.

Dzień dobry!



Dostosuj typ spotkania do swoich 
potrzeb
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Wybieraj z poszczególnych opcji spotkania:

Dyskusja Prezentacja
Pytania  

i odpowiedzi

W przypadku standardowej rozmowy rekrutacyjnej 
rekomendowaną formą będzie Dyskusja.

Możesz wybrać również rodzaj spotkania w zależności od 
liczby uczestniczących osób:

Szablon interfejsu webinaru

Odpowiedni do spotkań  
w dużych grupach

Szablon interfejsu spotkania

Preferowany do  
standardowego spotkania 
rekrutacyjnego  
w małej grupie



Skorzystaj z rekrutacji online  
już teraz!
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Zaloguj się na Strefie Pracuj.pl i wykorzystaj 
nowe możliwości:

https://strefa.pracuj.pl

Na Pracuj.pl możesz teraz 
oznaczyć swoje  

ogłoszenie informacją  
„Rekrutacja prowadzona zdalnie”. 

 
Aby uzyskać więcej informacji, 

skontaktuj się ze swoim 
opiekunem handlowym.



Uzyskaj dostęp do CV kandydatów 
aż do 12 miesięcy!

 

 
Przekazuj współpracownikom 

ocenione karty kandydatów 
bez potrzeby spotkania

Odkryj dodatkowe możliwości  
w Strefie+
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Aby uzyskać dostęp do Strefy+, 
skontaktuj się ze swoim opiekunem 
handlowym!



Dodatkowe możliwości, które zapewnia Strefa+: 

 Przypisujesz etapy rekrutacji do kandydatów, którymi jesteś 
zainteresowany

 Śledzisz historię wprowadzanych zmian i dodajesz notatki do kart 
kandydatów

 Kopiujesz aplikacje kandydatów do innych rekrutacji 

 Wykonujesz multiakcje, czyli działania na wielu profilach 
kandydatów 

 Przesyłasz aplikacje kandydatów do swoich współpracowników 
niekorzystających ze Strefy Pracuj.pl

Strefa+



Właścicielem marki Pracuj.pl jest

ul. Prosta 68
00-838 Warszawa

tel.: (22) 373 73 00
fax: (22) 373 73 01
biuro@pracuj.pl

Szczecin

Sopot

Bydgoszcz

Poznań

Wrocław

Katowice
Kraków

Bielsko-Biała

Rzeszów

Lublin

Łódź

Warszawa

Pozostałe dane kontaktowe i adresy biur regionalnych: 
grupapracuj.pl

Zapraszamy do kontaktu!


