
INDYWIDUALNY 
FORMULARZ  
DO WYSYŁANIA CV

PANEL  
DO ZARZĄDZANIA 

REKRUTACJAMI

BEZPŁATNY PANEL 
REKRUTACYJNY PRACA.PL 

– zintegrowane narzędzie

Zestaw powyższych narzędzi jest bezpłatny dla pracodawców 
publikujących ogłoszenia o pracy w Praca.pl.

https://mtcb2b.praca.pl/media/praca/individualform/index.html


www.praca.pl

JAKIE MOŻLIWOŚCI DAJE MI PANEL PRACODAWCY PRACA.PL? 
INTUICYJNE NARZĘDZIE DO PROWADZENIA REKRUTACJI

INDYWIDUALNY  
FORMULARZ APLIKACYJNY

	; Dodasz własne pytania np.:  
o wynagrodzenie, doświadczenie, 
umiejętności, które pozwolą Ci 
łatwo filtrować CV

	; Możesz dać kandydatowi wybór 
odnośnie załączania pliku CV 
w formularzu (możesz wyłączyć 
obowiązkowe przesłanie CV)

	; Dodasz własne klauzule RODO

	; Wszystkie CV nadesłane przez 
formularz zobaczysz w panelu do 
prowadzenia rekrutacji,

CV oraz  
odpowiedzi 

kandydatów możesz 
zapisać oraz 

wydrukować.

PANEL REKRUTACYJNY
	; Zobaczysz zawartość plików 
bezpośrednio w panelu, bez 
konieczności ich pobierania (podgląd 
online)

	; Sprawnie wyfiltrujesz i wyszukasz 
kandydatów, również po zawartości CV oraz 
zadanych z formularzu pytaniach

	; Dodasz notatkę przy wybranym kandydacie 

	; Ocenisz kandydata oraz zmienisz status 
aplikacji 

	; Wyślesz spersonalizowaną wiadomość lub 
skorzystasz z gotowych szablonów 

	; Ustawisz automatyczną odpowiedź 
z podziękowaniem po aplikowaniu 

	; Udostępnisz wybrane karty kandydata 
do oceny przez wysłanie linka oraz 
przefiltrujesz kandydatów według 
otrzymanej oceny



www.praca.pl
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FORMULARZ APLIKACYJNY W PRACA.PL - O CO MOGĘ ZAPYTAĆ KANDYDATA? 
PRZYKŁADY PYTAŃ

Ustal, od kiedy 
kandydat może 

rozpocząć pracę
Możesz poprosić 

kandydata 
o podanie numeru 

telefonu

Zapytaj 
o oczekiwane 

wynagrodzenie 
– zaproponuj 
przedziały do 

wyboru 

Zadawaj pytania  
jednokrotnego  
wyboru, które 
umożliwią Ci 

późniejsze filtrowanie 
kandydatów w panelu 

według Twoich 
preferencji

Prowadzisz 
rekrutację do 

kilku placówek? 
Poproś kandydata 

o wskazanie 
najlepszej 
lokalizacji



www.praca.pl

PANEL REKRUTERA W PRACA.PL – JAKIE MOŻLIWOŚCI MI DAJE? 
PRZYKŁADY WIDOKÓW

Feedback  
do kandydata  

jest bardzo ważny!

W panelu Praca.pl wyślesz 
wiadomość do dowolnie 

wybranej grupy kandydatów 
jednocześnie! Dzięki gotowym 
szablonom szybko stworzysz 
treść. Możesz również ustawić 
automatyczną wiadomość  
do kandydatów po wysłaniu 

przez nich CV.

Dzięki filtrom  
(stałe + pytania  

z formularza aplikowania) 
szybko dotrzesz 
do właściwych CV 

i zwiększysz szanse 
na zatrudnienie 

najlepszego  
kandydata.

Udostępnisz dowolnie 
wybrane karty 

kandydata mailem – 
odbiorca otrzyma link 
i będzie mógł ocenić 

kandydatów,  
a Ty zobaczysz  
te informacje.



www.praca.pl

JAK MOGĘ STWORZYĆ INDYWIDUALNY FORMULARZ I PRZEGLĄDAĆ CV  
W BEZPŁATNYM PANELU? ŚCIEŻKA KONTAKTU

 +48 22 567 16 00              biuro@praca.plSkontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie

Jeśli chcesz  
opublikować ogłoszenie  

w Praca.pl i zadać 
kandydatom dodatkowe 

pytania w formularzu 
aplikowania to:

GOTOWE!
Przeglądaj CV i odpowiedzi 

kandydatów na pytania 
z formularza w panelu 

pracodawcy na Praca.pl. 

Nie pamiętasz danych do logowania? 

Skontaktuj się ze swoim opiekunem 
w Dziale Handlowym 

Wyślij mailem do opiekuna 
w Zespole Obsługi Klienta:

	; treść ogłoszenia

oraz

	; pytania do kandydata do 
umieszczenia w formularzu – 
opiekun podpowie, jak właściwie 
sformułować pytania,

	; informację, jeśli chcesz zrezygnować 
z pliku CV,

	; treść indywidualnej klauzuli RODO  
do umieszczenia w formularzu  
(standardowe klauzule będą jak 
dotąd widoczne pod ogłoszeniem).

ZESPÓŁ OBSŁUGI 
KLIENTA

opublikuje ogłoszenie 
wraz z dodatkowymi 

pytaniami w formularzu
i/lub klauzulami i/lub 

dobrowolną wysyłką CV 
przez kandydata. 

https://www.praca.pl/zaloguj.html
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