
 
 
 

  

CENNIK USŁUG  
Serwisu Pracujwunii.pl dla Pracodawców 

z dnia 12-06-2019 r. 

 
19-09-2018 r. 



 
 

 

 

 

 

 

 

   

Nazwa usługi Koszt w punktach Cena netto 

Emisja ogłoszenia 0 00,00 PLN 

Nielimitowana liczba ogłoszeń 0 00,00 PLN 

Ogłoszenie widoczne w wielu kategoriach, m.in. branża, kraj, stanowisko 0 00,00 PLN 

Export ogłoszeń do serwisów partnerskich 0 00,00 PLN 

BEZPŁATNE OGŁOSZENIE 
U nas każde ogłoszenie dodasz za darmo, a zapłacisz dopiero za 

otrzymane aplikacje. To Ty decydujesz, kiedy oferta przestanie się 

wyświetlać w serwisie. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nazwa usługi Opis usługi Czas trwania Cena netto 

Oferta Standard 

 z widocznym nr telefonu i stroną www Pracodawcy 

 2 x odświeżenie ogłoszenia 

 wyróżnienie ramką na liście ogłoszeń 

 miniatura logo firmy na liście ogłoszeń 

30 dni 250,00 PLN 

Oferta Premium 

 z widocznym nr telefonu i stroną www Pracodawcy 

 4 x odświeżenie ogłoszenia 

 wyróżnienie ramką na liście ogłoszeń 

 miniatura logo firmy na liście ogłoszeń 

 wyróżnienie na górze listy na liście ogłoszeń 

 promowanie w newsletterze 

30 dni 450,00 PLN 

OGŁOSZENIE PŁATNE 
Jeśli preferujesz model płatności za opublikowanie ogłoszenia, możesz skorzystać z naszej 

nowej usługi i dodawać płatne oferty pracy. Twoje ogłoszenie będzie widoczne w portalu 

przez 30 dni wraz z automatycznie ustawionymi opcjami promowania. Nie będziesz 

ponosił dodatkowych kosztów – każda napływająca na Twoją ofertę aplikacja będzie miała 

od razu widoczne dane kontaktowe kandydata.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa usługi Czas trwania Cena netto 

1 000 punktów  - Gratis dla nowo zarejestrowanych Klientów bezterminowo 00,00 PLN 

3 000 punktów bezterminowo 359,00 PLN 

5 000 punktów bezterminowo 599,00 PLN 

10 000 punktów - Gratis 1 000 punktów bezterminowo 1 149,00 PLN 

20 000 punktów - Gratis 3 000 punktów bezterminowo 2 299,00 PLN 

PUNKTY 
Punkty to wewnętrzna waluta w serwisie Pracujwunii.pl. Za pomocą punktów będziesz mógł 

opłacić dodatkowe usługi: odkrywanie aplikacji, promowanie ogłoszeń (w przypadku dodania 

bezpłatnego ogłoszenia) oraz dostęp do bazy proponowanych kandydatów. Punkty zakupisz w 

prosty i szybki sposób za pomocą płatności on-line. 

 



 
 

OPCJE DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z BEZPŁATNEGO 

DODAWANIA OGŁOSZEŃ 
 

 

 

 

 

 

Nazwa usługi Czas trwania 
Cena netto 

Koszt w punktach 

Pakiet Silver 50 aplikacji 365 dni 
359,00 PLN  

3 000 pkt 

Pakiet Gold 100 aplikacji 365 dni 
599,00 PLN  

5 000 pkt 

Pakiet Platinum 500 aplikacji 365 dni 
1 149,00 PLN 

10 000 pkt 

Pakiet No limit 30 dni 
1 729,00 PLN 

15 000 pkt 

Autoodnawianie pakietu 10% rabatu od ceny pakietu 

Pojedyncze odkrycie danych kontaktowych (adres 
e-mail, nr telefonu) Kandydata z aplikacji, który nie 
załączył CV 

bezterminowo 
7,00 PLN  

60 pkt 

Pojedyncze odkrycie danych kontaktowych (adres 
e-mail, nr telefonu) i CV Kandydata z aplikacji 

bezterminowo  
13,00 PLN  

120 pkt 

ODKRYWANIE APLIKACJI 

Aplikacje otrzymane na opublikowane przez Ciebie bezpłatne ogłoszenia możesz odkrywać pojedynczo lub skorzystać z Pakietów aplikacji. 

W pakiecie wszystkie napływające aplikacje będą z góry odkryte po niższej cenie, z pełnym dostępem do danych kandydata. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa usługi Czas trwania 
Koszt w punktach 

 

Na stronie głównej Ogłoszenie Ofertą tygodnia  7 dni 2 500 

Na liście ofert pracy 

Ogłoszenie z ramką 

14 dni 150 

30 dni 300 

Ogłoszenie z logo 

14 dni 200 

30 dni 400 

Ogłoszenie na górze listy 

14 dni 700 

30 dni 1 400 

Na Facebooku Post z ofertą pracy na fanpage’u PRACUJ W UNII bezterminowo 2 000 

W kampanii e-mail Ogłoszenie dodane do newslettera jednorazowo 1 500 

Odświeżanie ogłoszenia   Aktualizacja daty dodania ogłoszenia jednorazowo 80 

PROMOWANIE OGŁOSZEŃ 

Każde dodane za darmo ogłoszenie możesz w dowolnym momencie wyróżnić  

i zwiększyć liczbę otrzymywanych aplikacji. 



 
 

 

 

 

  

  

Nazwa usługi Czas trwania Koszt w punktach 

Aplikacja na zewnętrzny formularz aplikacyjny 30 dni 2 500 

Nazwa usługi Czas trwania Koszt w punktach 

Publikacja w widoku Oferty numeru telefonu i strony www 30 dni 2 000 

ZEWNĘTRZNY FORMULARZ 

Kandydaci odpowiadający na Twoje ogłoszenie zostaną przekierowani  

 na Twój formularz aplikacyjny. 

OGŁOSZENIE Z NR TELEFONU I STRONĄ WWW 

Opublikuj swój numer telefonu i adres strony www w widoku ogłoszenia. Dzięki temu kandydaci będą 

mogli zadać Ci pytanie o ofertę. 



 
 
 

 

OPCJE DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH  

Z BEZPŁATNEGO LUB PŁATNEGO DODAWANIA OGŁOSZEŃ 
 

 

 

 

 

Usługa Opis Ilość w ofercie Koszt w punktach 

Pakiet Gold 100 aplikacji Pierwsze 100 aplikacji, które pojawią się na koncie będą z góry odkryte 1  5 000 pkt 

Promowanie ogłoszenia Promowanie wybranych ogłoszeń na górze listy przez 14 dni  3  2 100 pkt 

Odświeżanie ogłoszenia 
Aktualizacja daty dodania ogłoszenia i prezentowanie go na początku listy 
ofert pracy 

20  1 600 pkt 

                                                                                                                                             Suma  8 700 pkt 

Podsumowanie 

                                                               Rabat 
38% 

(370 zł netto) 

                                  Cena netto po rabacie   599 zł 

OFERTA NA START  - DLA NOWYCH KLIENTÓW 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa usługi Czas trwania Koszt w punktach 

 Proponowani kandydaci bezterminowo 
Koszt uzależniony od profilu kandydata;  

widoczny w Panelu Pracodawcy. 

Nazwa usługi Koszt 

 Tłumaczenie pliku CV kandydata na j. angielski lub niemiecki 
 

  Usługa dostępna tylko w przypadku kandydatów, którzy załączyli plik w formacie PDF 
bezpłatnie 

BAZA KANDYDATÓW 

Do dodanego przez Ciebie ogłoszenia dopasowujemy kandydatów 

najlepiej spełniających kryteria Twojej oferty pracy. Jeśli zainteresuje Cię jego 

profil, wykup dostęp do danych kontaktowych kandydata. 

TŁUMACZENIE CV KANDYDATA 

W przypadku kandydatów, do których wykupiłeś dostęp (zaaplikowali na Twoje ogłoszenie lub wybrałeś ich w 

usłudze Baza kandydatów) oferujemy bezpłatne tłumaczenie pliku CV. 

 


