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Hledám práci, nabídky práce, zaměstnání, brigády - registrace

Hledám práci: Hledejte práci jednoduše na pracovním serveru
Workmarket!
Kde hledat práci? Jak najít vhodné zaměstnání? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete na
Workmarketu - pracovním portálu s širokou nabídkou práce a rozsáhlými příležitostmi pro uchazeče
o zaměstnání.
Pracovní server Workmarket nabízí nabídky práce na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr,
krátkodobé i dlouhodobé brigády. Hledáte kvalitní brigády v Praze, Brně nebo jiných městech? V naší
nabídce práce jsou pouze ověřené a aktuální brigády.
Na portálu práce Workmarket najdete také základní informace, rady a tipy, které můžete uplatnit při
hledání práce.
Hledat práci na našem pracovním serveru je jednoduché. Zaregistrujte se právě teď!

Jak se registrovat
Aby bylo možné reagovat na nabídky práce, je nezbytné se zaregistrovat na portálu Workmarket. Na
stránce s pracovní nabídkou, která Vás zaujala, vyplňte registrační formulář a poskytněte o sobě co
nejvíce informací. Vyplněním registračního formuláře získáte možnost reagovat na inzeráty
pracovních nabídek. Pokud nemáte zrovna čas na doplňování, můžete se k němu vždy váti a
aktualizovat své údaje později.
Dotazník pro uchazeče o zaměstnání nemusíte vyplňovat vícekrát. Registrační formulář stačí vyplnit
jednou. Uvedením svých osobních a profesních údajů, provedete zároveň registraci v naší databázi
uchazečů o zaměstnání, ve které hledají firmy své potenciální zaměstnance.
Registrace Vám umožní také vyhledávat nabídky, na našem pracovním serveru, prostřednictvím
zadaných kritérií nebo podle názvu pracovní nabídky. Upřesnit vyhledávání můžete pomocí místa
výkonu práce, typu pracovního úvazku apod.
V sekci Rozšířené vyhledávání nabízíme vyhledávání mezi aktuálními nabídkami práce od přímých
zaměstnavatelů. Pokud Vás jednotlivá nabídka práce zaujala, registrace Vám umožní reagovat na
tuto nabídku s tím, že Vaše údaje ve formuláři budou automaticky přednastaveny. Také můžete
připojit svůj motivační dopis a životopis. Registrujte se, reagujete na nabídky práce a najděte si nové
zaměstnání ještě dnes!
Po registraci na našem portálu, jako uchazeč o zaměstnání, budete moci přidávat pracovní nabídky
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do oblíbených, procházet historií svých reakcí a tím získat přehled o tom, na jaké pracovní nabídky
jste již odpovídali.
Pokud jste nenašli v aktuálních nabídkách brigád a zaměstnaní odpovídající práci, nabízíme Vám
vyplnit dotazník pro uchazeče o zaměstnání, prostřednictvím kterého budete zařazeni do naší
rozsáhlé elektronické databáze uchazečů o zaměstnání.
Vyplněný dotazník pro uchazeče o zaměstnání zkontroluje náš moderátor, vždy Vám poradí, jaké
údaje je nutné uvést, pokud nejsou některé položky vyplněné. Doporučujeme vyplnit všechna pole a
uvést maximum informací, aby nedošlo k opomenutí důležité informace, o které byste chtěli
seznámit potenciálního zaměstnavatele, a tím zvýšit Vaši šanci na přijetí.

Registrujte se, reagujte na nabídky práce a najděte si lepší práci ještě dnes!
Jste zaměstnavatel a hledáte stálé zaměstnance nebo krátkodobé brigádníky? Máte zájem o nabídku
našich služeb v oblasti personálního leasingu? Chcete-li se dozvědět více, vyplňte prosím tento
formulář.
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