


Pracawmedycynie.com to pierwszy w Polsce portal ogłoszeniowy 

w stylu Job Board, poświęcony w całości zatrudnieniu w branży 

medycznej. Stworzyliśmy go z myślą o wszystkich placówkach 

medycznych. 

Co jest dla nas najważniejsze? Proste zasady i szybkość działania.

Pracawmedycynie to:

- tablica ogłoszeń medycznych oparta o mapę z podziałem na proste 

kategorie,

- tablica wydarzeń medycznych z podziałem na proste kategorie,

- tablica profili firmowych opartych o mapę,

- kanały dotarcia w social mediach.



Nasza strona w liczbach

Korzyści korzystania z naszego serwisu:

Nasze social media w liczbach

Ogłoszenia z naszego serwisu umieszczane są w wyszukiwarkach pracy

Odwiedzin
miesięcznie

Grup 
facebook’owych. 
Największa grupa 

licząca  ponad
5000 członków

Ofert pracy Followers’ów na 
fanpage

Firm w bazie Czyta co tydzień 
naszą prasówkę 

z ofert pracy 
naszego portlau

CV wysyłanych co 
miesiąc

2000+

- optymalizacja finansowa - jesteśmy konkurencyjni cenowo do innych portali ogłoszeniowych,

- zwiększenie zasiegów - nasze ogłoszenia pozycjonowane są w wyszukiwarkach pracy oraz google,

- budowanie profesjonalnego wizerunku - za pomocą nowoczesnych rozwiązań naszego serwisu,

- pomoc w rekrutacji - za pomocą nowoczesnych kanałów dotarcia do pracowników.

16200+ 3500150+ 1000+80+



Każda profesja posiada 
swoją kategorię.

Przejrzysta lista ogłoszeń 
z najważniejszymi 
informacjami.

Interaktywna mapa, 
uzupełniająca tradycyjną 
listę ogłoszeń.

Łatwy dostęp do panelu 
pracodawcy, w celu podglądu 
nadesłanych CV.Podział na województwa 

za jednym kliknięciem.

Szybkie dodawanie ogłoszenia.

Tablica wydarzeń

Tablica firm

JAK TO DZIAŁA? 1. Dodaj ogłoszenie 
przez prosty formularz.

2. Podaj adres placówki, by osoby 
poszukające pracy mogły łatwo znaleźć 
ją w wybranej lokalizacji.

3. Teraz możesz oczekiwać na pierwsze 
zgłoszenia w panelu pracodawcy. 
Powiadomimy Cię o każdym nadesłanym CV.



Tablica firm medycznych

Miejsce gdzie pracownicy mogą zobaczyć listę firm medycznych wartych zaufania 
w swojej okolicy. By dołączyć do profili firm, prosimy o wysłanie 
wiadomości na kontakt@pracawmedycynie.com
Jesteśmy w trakcie rozwijania funkcjonalności, by docelowo była to strona 
wizytówkowa z tylko własnymi ofertami pracy.

Tablica wydarzeń medycznych

Tablica wydarzeń medycznych, gdzie użytkownicy w jednym miejscu mogą przejrzeć 
nadchodzące wydarzenia. Wydarzenie można dodać za pomocą prostego formularza 
i poczekać na akceptację administratora.  Jesteśmy w trakcie rozwijania 
funkcjonalności, by docelowo była to oś czasu, z możliwością bezpośredniego 
kupna biletu za pomocą szybkich płatności.
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Mateusz Peliński
+48 792 781 997

kontakt@pracawmedycynie.com
www.pracawmedycynie.com

Masz pytania? Jestem do dyspozycji
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