
Narzędzie do szybkiego  
znalezienia pracowników

dla pracodawców



Statystyki Workport
Zespół Workport, bazując na wieloletnim doświadczeniu w poszukiwaniu i doborze ofert pracy,  

stworzył bezpłatne narzędzie, mobilną aplikację łączącą pracodawców i pracowników. 

Pobierając ją zyskujesz dostęp do największej bazy obcokrajowców szukających pracy w Polsce. 

181 074 558 144 605



Możesz prowadzić rekrutacje 
gdziekolwiek jesteś z 
Workport Biz!

Korzystanie z Workport jest proste: 

 ściągasz aplikację Workport Biz na telefon  
lub logujesz się na stronie workport.pl w strefie „dla biznesu” 

 rejestrujesz się 

 dodajesz ogłoszenie 

 i otrzymujesz aplikacje od potencjalnych kandydatów 

 możecie rozmawiać ze sobą na naszym wewnętrznym czacie, przekazywać 
sobie dokumenty, zmieniać statusy rekrutacji, robić notatki itd.



Przejrzysty dostęp do statystyk  
Twoich ogłoszeń i informacji  

o aplikujących osobach 



Workport dla  
poszukujących pracy 
Workport  to portal dedykowany imigrantom zarobkowym, przebywającymi 
za wschodnią granicą lub już mieszkającymi na terytorium Polski.

Dzięki aplikacji mogą w jednym miejscu: 

 przede wszystkim znaleźć pracę, która ich interesuje i szybko   
 skontaktować się z pracodawcą 

 wykupić ubezpieczenie niezbędne do przyjazdu do Polski 

 kupić bilet, aby przyjechać do kraju docelowego.  

 znaleźć zakwaterowanie,  

 założyć konto bankowe 

 doładować telefon



Workport BIZ dla  
pracodawców 
Workport to unikalny serwis pracy z największą bazą emigrantów 
zarobkowych, w którym można szybko znaleźć odpowiedniego 
pracownika z Ukrainy lub krajów Europy Wschodniej oraz znaleźć 
najemców do swojego hostelu lub mieszkania.

Na co pozwala nasza platforma: 

 Publikuj ogłoszenia  
 Twoje ogłoszenia będą widoczne dla tych, którzy poszukują pracy w             
 Polsce  

 Zbieraj aplikacje 
 Wszyscy użytkownicy aplikacji mobilnej będą mogli zobaczyć Twoje 
ogłoszenia 

 Praca z danymi 
 Uzyskaj dostęp do naszej platformy, rejestruj i analizuj swoje 
ogłoszenia 

 Promuj ogłoszenia 
 Skorzystaj z okazji, aby podnieść swoją ogłoszenia na górę listy



Pokaż swoje ogłoszenie ponad 150 000 kandydatom 
poszukujących pracy w kilku prostych krokach 



Do tej pory poprzez 
naszą platformę 
pracodawcy zatrudnili  
28 921 pracowników



Inni pracodawcy znaleźli już:



Jak to działa?

Po dodaniu ogłoszenia na 
www.workport.pl lub poprzez 
aplikacje Workport BIZ

Będzie ono widoczne dla ponad 
150.000 ludzi poszukujących pracy 
przy pomocy aplikacji Workport.

Dzięki funkcji tłumaczenia ogłoszeń, można dodawać je w dowolnym języku.

Worker Life



Korzystanie z Workport BIZ 
krok po kroku
Po pobraniu aplikacji Workport BIZ należy założyć konto wpisując                
swoje dane 

Klikając na ikonę z plusem, w prawym dolnym rogu, otworzy się 
okno do dodania ogłoszenia. 

   Ważne!  
   Warto wziąć pod uwagę, że podany przy rejestracji  
   numer telefonu będzie numerem, na który będą kontaktować  
   się kandydaci.  

Numery telefonów oraz zdjęcia z numerami telefonów dodawane 
w opisie ogłoszeń będą usuwane przez administratorów Workport. 



Po zaaplikowaniu nowego kandydata można będzie 
przejrzeć jego profil klikając w         w prawym, górnym 
rogu. Znajdują się tam dane osobowe, w tym numer 
telefonu. 

Można również zarządzać rekrutacją w zakładce 
“Aplikacje” ustawiając odpowiednie statusy i robiąc 
notatki. 

Ważne!  
Aplikujący kandydat może do Ciebie zadzwonić 
bezpośrednio  
z aplikacji, natomiast nie może rozmawiać z Tobą 
na czacie dopóki Ty pierwszy nie odpowiesz na 
jego zgłoszenie, czyli czat będzie aktywny 
dopiero od momentu, w którym wyślesz do 
pracownika pierwszą wiadomość.



Nasze cenniki 
10 dni wypróbuj za DARMO

W trakcie trwania bezpłatnego okresu próbnego masz wszystkie opcje pakietu 
STANDARD, z tą różnicą, że zamiast 3 podniesień w górę listy otrzymujesz od nas  
w prezencie ich 10!



Aplikacja mobilna dająca  
wiele możliwości 
Do pobrania w App Store lub na Google Play 



Kontakt 

W razie pytań, zapraszamy serdecznie do kontaktu!

support@workport.pl 

(+48) 574 520 850



Dziękujemy


