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Warszawa, 12 kwietnia 2016 r 

Pracuj.pl dla studentów 

W I kwartale 2016 roku na portalu opublikowano o 23% więcej ofert na praktyki i staże w 

porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Pracuj.pl w odpowiedzi na ten trend, 

rozbudowało zakładkę student.pracuj.pl, w której znaleźć można oferty praktyk i staży oraz wiele 

porad z rynku pracy dedykowanych studentom. Powstaniu nowej zakładki towarzyszy kampania 

skierowana do studentów, wskazująca na rolę staży i praktyk w rozwoju zawodowym.  

Zakładka dla studenta 

Ożywienie na rynku pracy sprawia, że pracodawcy, szczególnie w pewnych branżach, zaczynają 

mieć problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy. Dlatego chętnie zwracają się w 

kierunku najmłodszych uczestników rynku pracy czyli przedstawicieli pokolenia Z. Tylko w marcu na 

portalu Pracuj.pl pracodawcy opublikowali ponad 1000 ofert praktyk i staży oraz ponad 2000 ofert 

dla asystentów. Rekrutacja w przypadku osób z tej generacji to nowe wyzwanie dla przedstawicieli 

działów HR. Tacy pracownicy poszukują pracy głównie przez Internet, ale liczy się dla nich nie tylko 

możliwość znalezienia interesującej oferty pracy lecz także łatwość selekcji ofert. Dlatego Pracuj.pl 

by połączyć oczekiwania studentów z potrzebami pracodawców, rozbudowało zakładkę 

student.pracuj.pl, na której znajdują się oferty praktyk i staży pogrupowane zgodnie z 

podstawowymi kierunkami studiów. Poza tym w zakładce znajdziemy także narzędzia 

umożliwiające stworzenie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, porównywarkę zarobków 

oraz wiele porad dotyczących procesu rekrutacyjnego. 

Kampania „Startuj u najlepszych” i konsultacje CV  

Dodatkowo w kwietniu Pracuj.pl prowadzi kampanię „Startuj u najlepszych” promującą oferty 

praktyk i staży, dostępnych na studnet.pracuj.pl. Kampania prowadzona jest w Internecie i na 

wybranych uczelniach wyższych. Strefy Pracuj.pl pojawią się w kwietniu w sześciu największych 

polskich miastach. W specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, tzw. „challenge roomie”, czeka na 

nich seria łamigłówek, których rozwiązanie pozwoli na wydostanie się z pokoju zagadek.  

Dodatkowo studenci mają możliwość skonsultowania CV z ekspertami Pracuj.pl. Szczegółowy plan 

spotkań dostępny jest na stronie http://kariera.pracuj.pl/porady/studencie-startuj-u-najlepszych/  

 

W bezpośrednią interakcję ze studentami poszukującymi pierwszej pracy Pracuj.pl wchodzi również 

podczas targów pracy. Wydarzenia odbywają się w całej Polsce w najważniejszych ośrodkach 

akademickich. W największych z nich studenci mogą skonsultować swoje CV z doświadczonymi 

rekruterami, wziąć udział w prelekcji ekspertów Pracuj.pl, otrzymywać Przewodnik „Pracodawcy” i 

wiele merytorycznych porad dotyczących zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych. Mapa 

obecności Pracuj.pl na targach: http://targi.pracuj.pl/  
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*** 

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 
2000r. 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: 

Anna Częścik 
Grupa Pracuj 
tel. (22) 373 75 15; 666 357 923 
anna.czescik@pracuj.pl 
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