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Wyszukiwanie w promieniu w Pracuj.pl 

 

W serwisie i aplikacji Pracuj.pl z końcem marca pojawiły się kolejne funkcjonalności. Od teraz 

użytkownicy mają możliwość wyszukiwania ofert pracy w promieniu, czyli w odległości od 

wskazanej miejscowości. Ale to nie koniec nowości! 

„Wyszukiwanie w promieniu” to jedna z najważniejszych funkcji, zgłaszanych w prośbach i 

komentarzach użytkowników. – Wprowadzenie możliwości określenia zasięgu poszukiwań pracy w 

danej odległości od centrum miasta, ma ułatwiać proces przeszukiwania ofert głównie kandydatom 

w mniejszych miejscowościach. Funkcja jednocześnie zwiększa zasięg ofert pracy, istotny z 

perspektywy pracodawców – komentuje Artur Kotliński, Product Owner Pracuj.pl. 

Po ostatniej aktualizacji aplikacja Pracuj.pl, dostępna w systemie Android i iOS, została urozmaicona 

również o nowy wygląd ekranu "Komu Cię poleciliśmy”. Dzięki temu kandydaci, którzy korzystają z 

funkcji polecania swojego profilu pracodawcom, mają stały podgląd do ofert, na które zostali 

rekomendowani. Co więcej w aplikacji dodano funkcję, znaną już użytkownikom serwisu Pracuj.pl, 

umożliwiającą wykluczenie firm, do których nie chcą być poleceni. 

Zespół Pracuj.pl ułatwił również opcje dodawania CV. Użytkownicy korzystający z aplikacji w 

systemie Android mogą zaciągnąć plik CV bezpośrednio z Google Drive i Dropbox.  

 

*** 

 

Aplikacja Pracuj.pl po raz pierwszy pojawiła się w 2010 roku dla urządzeń z systemem iOS i rok 

później dla systemu Android. Głównym jej założeniem jest łatwy i wygodny dostęp do funkcji  

i wyszukiwarki serwisu Pracuj.pl. Aplikacja Pracuj.pl w kategorii biznes zajmuje 1. miejsce w sklepie 

Google Play i 3. miejsce w App Store. 

 

Pracuj.pl to wiodący polski serwis rekrutacyjny. Kandydatom dostarcza codziennie ponad 40 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  

 

http://www.pracuj.pl/
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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 

 


