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Oferty pracy

Jak poszukiwać ofert pracy? To pytanie, na które odpowiedź próbują znaleźć osoby
stające przed faktem znalezienia pracy: bezrobotni, absolwenci, osoby pragnące
zmienić pracę na inną. Poszukujący pracy mogą spotkać się z ofertami pracy w kraju i
za granicą.
Najczęściej wolne miejsca pracy albo chęć zatrudnienia pracownika zgłaszane są do
Powiatowych Urzędów Pracy (dla gminy Ogrodzieniec jest to PUP w Zawierciu),
gdzie wywieszane są następnie na tablicach ogłoszeń. Te same oferty dostępne są w
Gminnym Centrum Informacji w Ogrodzieńcu. Poza tym warto przeglądać tablice
ogłoszeniowe w swojej miejscowości, gdzie również mogą zostać zamieszczone takie
informacje.
Oferty pracy można znaleźć także w prasie codziennej. Dzienniki, takie jak „Gazeta
Wyborcza”, „Polska Dziennik Zachodni”, „Dziennik” wydają dodatki poświęcone
pracy, które wychodzą w każdy poniedziałek i są to: Gazeta PRACA, PRACA-
EDUKACJA GRATKA, PRACA ROZWÓJ KARIERA. Ww. dodatki są dostępne w
GCI.
W Internecie również znajdziemy strony internetowe poświęcone poszukiwaniu pracy,
zawierające oferty pracy, szkoleń i kursów, możliwość zamieszczenia ofert wolnych
miejsc pracy przez przedsiębiorstwa czy instytucje (poszczególne firmy bardzo często
posiadają własne strony internetowe, na których zamieszczane są takie oferty). W GCI
w Ogrodzieńcu można bezpłatnie korzystać ze stanowiska komputerowego w celu
poszukiwania i przeglądania ofert pracy w zasobach internetowych.
Istnieje także inna droga poszukiwania aktualnych ofert pracy, mianowicie poprzez
agencje i biura pośrednictwa pracy. Sposobem na znalezienie pracy może być również
korzystanie z targów pracy. Ponadto można złożyć własną ofertę pracy u pracodawcy,
u którego chcielibyśmy pracować.

Oto kilka wybranych portali i stron internetowych, na których znajdziemy liczne
oferty pracy lub będziemy mogli zamieścić własną ofertę pracy oraz zapoznamy się z
informacjami i poradami jak skutecznie poszukiwać pracy itp.:
Portal Publicznych Służb Zatrudnienia - http://www.psz.praca.gov.pl
EURES Polska – sieć europejskich ofert pracy - http://www.eures.praca.gov.pl
Gazeta Praca - http://praca.gazeta.pl
Praca Gratka - http://www.gratka.pl/praca
JOBS Twój serwis Pracy - http://www.jobs.pl
Praca, oferty pracy… - http://www.wakaty.com.pl
Ogłoszenia praca - http://www.ogloszenia-praca.info
infoPraca - http://praca.onet.pl
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