http://www.arhelan.com.pl
http://www.kariera.leroymerlin.pl
http://www.selgros.pl
http://www.makro.pl

STRONY INTERNETOWE
Z INFORMACJAMI
PRZYDATNYMI W PROCESIE
POSZUKIWANIA PRACY

http://strazmiejska.bialystok.pl/bip – Straż Miejska
w Białymstoku (Nabór kandydatów)
http://bialystok.wku.wp.mil.pl – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku

http://www.carrefour.pl

http://szukajnsr.wp.mil.pl - (Wyszukiwarka wolnych stanowisk Narodowych Sił Rezerwowych)

http://kariera.lidl.pl

————————————————————————————————————--

http://kariera.eurocash.pl

Praca w lokalnej oświacie:

http://psz.praca.gov.pl – baza ofert pracy, staży lub praktyk zawodowych zgłoszonych do Powiatowych Urzędów
Pracy oraz informacje na temat usług Publicznych Służb
Zatrudnienia

http://www.aptekicefarm.pl
http://www.traffic-blachy.pl

http://www.kuratorium.bialystok.pl – Kuratorium Oświaty
w Białymstoku (Praca: Praca dla nauczycieli / Wolne miejsca pracy w Kuratorium Oświaty)

http://www.bartergaz.pl

http://wupbialystok.praca.gov.pl – Wojewódzki Urząd
Pracy w Białymstoku (w tym: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej)

————————————————————————————————————--

http://www.chesapeake.pl

Praca dla studentów i absolwentów (oferty pracy, praktyki,
staże, doradztwo zawodowe):

http://zielonalinia.gov.pl – Centrum Informacyjne Służb
Zatrudnienia (oferty pracy, informacje dla poszukujących
pracy i pracodawców)

http://www.adampolsa.com.pl
http://www.bilax.pl
http://www.stekopsa.pl
http://www.zeto.bialystok.pl
http://www.infinity-group.pl
———————————————————————————————————
Praca w wybranych lokalnych urzędach:
http://bip.wrotapodlasia.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego (podlaskie instytucje:
Starostwa powiatowe, Urzędy miast i gmin, Urząd Marszałkowski, Podlaski Urząd Wojewódzki itp.)
http://www.nfz-bialystok.pl - Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
http://www.bialystok.sr.gov.pl – Sąd Rejonowy w Białymstoku

http://www.uwb.edu.pl – Biuro Karier Uniwersytetu
w Białymstoku
https://biurokarier.pb.edu.pl - Biuro Karier Politechniki
Białostockiej
http://www.umb.edu.pl/biuro_karier - Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
http://www.wsfiz.edu.pl - Biuro Karier Wyższej Szkoły
Finansów i Zarządzania w Białymstoku
http://www.wse.edu.pl - Biuro Karier Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku
————————————————————————————————————-Stan na dzień: 15.06.2015
————————————————————————————————————--

http://www.podlaska.ohp.pl – Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (pośrednictwo pracy
dla młodzieży oraz doradztwo zawodowe, projekty)
http://www.mbp.ohp.pl – oferty pracy krajowej i zagranicznej dla młodzieży zgłoszone do OHP
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka —
„wyszukiwarka dotacji” (wsparcie dla różnych grup odbiorców oferowane w ramach Funduszy Europejskich, m.in.
szkolenia, środki na zakładanie firm)
http://www.wrotapodlasia.pl — portal informacyjny województwa podlaskiego, w tym podstrona Fundusze Europejskie (m.in. mapa projektów)
http://www.inwestycjawkadry.info.pl – baza ofert szkoleń
i studiów podyplomowych, w tym bezpłatnych
http://edustacja.pl - oferty kursów i szkoleń, w tym bezpłatnych oraz metodą e-learningu

———————————————————————————————————

————————————————————————————————————-

Praca w wybranych lokalnych służbach:

Portale internetowe na temat pracy (oferty pracy, przydatne informacje i porady):

http://www.bialystok.scelna.gov.pl – Izba Celna w Białymstoku (Praca)
http://www.podlaski.strazgraniczna.pl – Podlaski Oddział Straży Granicznej (Nabór do służby / do pracy)
http://bip.bialystok.kwp.policja.gov.pl – Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (Służba w policji / Wolne
stanowiska pracy w Służbie Cywilnej)

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
http://wupbialystok.praca.gov.pl
CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA
KARIERY ZAWODOWEJ

http://praca.pl
http://www.infopraca.pl
http://praca.wp.pl
http://www.adzuna.pl
http://www.careerjet.pl

http://www.pracuj.pl

http://normalnaprzyszlosc.org - oferty pracy, wsparcie

http://praca.gratka.pl

———————————————————————————————————--

Praca w wybranych lokalnych firmach:

http://praca.money.pl

Praca dla opiekunek:

/oferty pracy w zakładkach: „Praca”, „Kariera”, „Firma”/

http://gazetapraca.pl

http://niania.pl - serwis z ofertami pracy

Branża budowlana:

———————————————————————————————————-

http://opieka.info.pl – Podlaskie Centrum Opiekunek

http://www.danwood.pl

Lokalne oferty pracy i informacje o rynku pracy:

http://promedica24.com.pl - praca w kraju i zagranicą

http://www.unibep.pl

http://www.bialystokonline.pl/praca - oferty pracy (w tym
ogłoszenia drobne), katalog firm i instytucji, informacje

————————————————————————————————————--

http://www.instal.bialystok.pl

Praca w urzędach:

http://www.kalter.pl

http://www.dsc.kprm.gov.pl – serwis Służby Cywilnej

http://www.rodex.com.pl

http://ogloszenia.bip.kprm.gov.pl – oferty pracy w instytucjach podległych administracji rządowej

http://www.promostal.pl

http://www.regiopraca.pl – oferty pracy
http://bialystok.lento.pl/praca - ogłoszenia z pracą

http://www.zus.pl/bip - ZUS (zakładka: Oferty pracy)

http://www.pracatobie.pl – oferty pracy, pracodawcy

http://www.krus.gov.pl/bip/praca-w-krus– KRUS

———————————————————————————————————-

————————————————————————————————————--

Wybrane agencje pośrednictwa pracy, agencje doradztwa
personalnego, agencje pracy tymczasowej:

Praca w organizacjach pozarządowych:

http://pup.bialystok.pl/oferty - oferty PUP w Białymstoku
http://olx.pl/praca/podlaskie - ogłoszenia z pracą

http://www.kraz.praca.gov.pl Rejestr Agencji Zatrudnienia

http://www.ngo.pl – portal organizacji pozarządowych
(zakładka: Ogłoszenia: praca, staż, wolontariat)

http://www.workservice.pl – Work Service

————————————————————————————————————--

http://www.leasingteam.pl - Leasing Team

Praca dla wolontariuszy:

http://grupaprogres.pl - Grupa Progres

http://www.wolontariat.org.pl – sieć Centrów Wolontariatu

http://www.interkadra.pl - Inter Kadra

http://wolontariat.ngo.pl

http://jobman.pl - Biuro Promo

————————————————————————————————————--

http://www.randstad.pl - Randstad

Praca za granicą:

http://www.adecco.pl – Adecco

http://www.eures.praca.gov.pl – Sieć europejskich ofert
pracy i informacje na temat europejskiego rynku pracy,
linki do stron Publicznych Służb Zatrudnienia w krajach EU

http://www.manpower.pl – Manpower
http://www.staffpartners.pl - Staff Partners

Praca w województwie podlaskim:

Branża produkcyjna:
http://www.biazet.pl
http://www.biawar.com.pl
http://www.bianorsolutions.pl
http://www.forte.com.pl
http://www.swedspan.pl
http://www.bat.com.pl
http://pl.kan-therm.com
http://www.unicell.pl
http://www.sokolka.com.pl
http://www.chm.eu
http://www.promotech.eu/pl
http://www.kart.com.pl
Branża przemysł /motoryzacja:
http://www.pronar.pl

http://www.hmsystem.pl - HM System

http://ec.europa.eu/eures - europejski portal mobilności
zawodowej (oferty pracy, przydatne informacje)

———————————————————————————————————-

http://praca.money.pl (zakładka: Praca za granicą)

http://www.plum.pl

Praca i informacje dla osób niepełnosprawnych:

http://www.adecco.pl (zakładka: Praca za granicą)

http://samasz.pl

http://aktywizacja.org.pl – pośrednictwo pracy, szkolenia

http://www.seasonalwork.nl - praca sezonowa w rolnictwie

http://www.ac.com.pl

http://pi-on.pl

http://www.ottopraca.pl - agencja pracy tymczasowej

http://www.autogaz-alex.pl

http://praca.konektia.pl

http://www.gov.uk/jobsearch - praca w Wielkiej Brytanii

Branża handlowa i usługowa:

http://www.popon.pl

http://http://www.arbeitsagentur.de - praca w Niemczech

http://www.auchan.pl

http://www.aps.pl

