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Szukasz pracy albo pracownika? Daj ogloszenie w internecie.
Dziśzamiast wydeptywać ścieżkido uizędu pracy czy na targi
pracy - i ppcodawcy, i,pracownicy w pierwśzej koleiności przetrzqsają internetowe serwisy z ogłoszeniami.
MICHAT FURA
r*i*ltaf 'f tłła$irrfor'pl

edfug Reed Index,

specjalistycznego

badania zajmują-

cej się doradztwem personal.

nym firmy Reed, internet to
podstawowy sposÓb poszuki-

wania nowej pracy dla dwÓch
z ttzech badanych menedżerÓw i specjalistÓw (67 proc.).
Badani oceniają, że portale rekrutacyjne, strony internetowe
firm i fora dyskusyjne to najskuteczniejsze miejsca do znalezlenla pracy.
Sieć przede wszystkim

Odsetek przekonanych do
internetu jako pierwszego
sposobu poszukiwania pracy
jest tym większy, im lepiej wy.
kształcony jest dany pracownik i w większej pracuje firmie. Pracownicy dużych
przedsiębiorsrw - zatrudniających od 250 do blisko 500

- oraz specjaliści i samodzielni pracor.rm icy z wy zszym
wykształceniem najczęściej
szukaliby pracy właśniew sieci. Zadeklarowało tak aż 83
proc. badanych.
osÓb

szych niż dwa lata, albo pracu.
jący nie dfużej niż' cztery lata.
Do grona największych zwo.
lennikÓw poszukiwania pracy
w sieci zaliczają się takze pra.
cownicy dużych przedsiębiorsrw, zatrudniających co
najmniej 500 osÓb (57 proc.)
oraz osoby młode.ilo 30. roku
życia (50 proc').

Znajomi igazety
oprÓcz sieci za rÓr,rmie efek-

tpłmy sposÓb poszukiwania
praryuważana jest pomoc znajomych (51 proc.)' Po ogłosze.

prary jest nie do przecenienia
komentuje r,qmiki Reed Index
Karolina Adamiec, menedżer

twa personalnego (z tej metody

korzystają najczęściej osoby

Reed w Polsce.
* Dlatego także firmy rekru.

większym stażem pracy, na do-

brze płatnych stanowiskach).

taryjne tw otzą zaaw atsowane

Kr tko pracują i szukajq

umożliwiają komunikację kan.
dydatom i pracodawcom. Rekrutacja przez internet wyma-

Na szarym koricu są natomiast
giełdy prary i urzędy pracy.
Przez internet nowego zajęcia najchętniej poszukują bada.
ni z krÓtkim stażem pracy - al.

bo będąryna stażach nie dfuż-
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firma doradztwa personalnego

urząd pracy
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ŹrÓdto:

rekrutaryjne

Dane w proc.

nikacji skutecznie przyciągają
uwagę - dodaje.

Kogo pracodawcy w sieci nie

znajdą?
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Aktywny poniedziatek
Jak wynika z danych serwisu infoPraca.pl, najwięcej nowych aplikacji osÓb poszukują.
cych pracy pojawia się w poniedziałek. RÓżnica liczby nowych
aplikacji pomiędzy pierwszym
dniem
- tygodnia a piątkiem wy-

nosi średnio 30 proc., a między
a dniami week-

poniedziałkiem

endovlymi sięga prawie 40

Propozycje dla specialist w
WiękzośĆogłoszeri rekrutaryjnych skierowana
jest do specja|istÓw bez wyższego
wykztałcenia i pracownikÓw

.

l

Reed lndex

niestandardowe kanały komu-

średnioco 1/3 minuty w po|skich serwisach
z pracą pojawia się nowe ogłoszenie

i

52

41

inne

rÓżnorodne formy ogłoszeri

|nternet krró|em rekrutacji
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ga coraz bardziej keatpmego
podejścia, bo rylko atrakryjne,
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- Rola internetu na rynku

nia w gazetach wciąz sięga nato.
miast 41 proc. badanych. W dalszej kolejności są firmy doradz-
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NAJPOPULARNIEJSZE SPOSOBY POSZUKIWANIA PRACY

fi

zyanych

proc. Podobną proporcję zaob.
serwowano w serwisach zagra-

nicznych. Co ciekawe, poniedziałek to także dzieri największej aktymości.pracodawcÓw
poszukujących nowych pracowIllKOW.tr

