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Serwis praca.farmacja.pl jest stale usprawniany o nowe dodatki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
kandydatów wprowadziliśmy możliwość umieszczania widełek płacowych w ofercie pracy.

Opcja ta nie jest wymagana, a wypełnienie poniższych pól jest dobrowolne - jednak umieszczenie tej 
dodatkowej informacji poprawia jakość oferty1. Zakres wynagrodzenia można uzupełnić na końcu 
publikowanego ogłoszenia: 

Rozpiętość widełek płacowych może być dowolna. Należy jedynie pamiętać, aby podawane kwoty były 
wartością brutto.

1) Źródło: Ogłoszenia i wynagrodzenie

http://bit.ly/ogloszenia_wynagrodzenie


Kolejna nowość funkcjonująca już od pewnego czasu dotyczy systemu powiadomień o nadesłanych 
zgłoszeniach.

Obecnie zgłoszenia od kandydatów są możliwe 
do przejrzenia i pobrania bezpośrednio ze strony 
praca.farmacja.pl po zalogowaniu się na konto 
pracodawcy. Lista nadesłanych CV znajduje się 
w menu pracodawcy. 

Każdorazowe pojawienie się zgłoszenia jest 
sygnalizowane mailem oraz migającym napisem 
w menu pracodawcy.



Zmianie uległa możliwość edycji ogłoszeń w naszym portalu.

Obecnie edycji treści opublikowanego i aktywowanego ogłoszenia może dokonać jedynie za 
pośrednictwem administracji serwisu. Po zaznaczeniu opcji “Aktywuj teraz” samodzielnej zmiany można 
dokonać tylko w obrębie ukrycia lub ujawnienia profilu pracodawcy. 

Zmiany treści aktywnych ogłoszeń można zgłaszać drogą mailową, pisząc na ogloszenia@farmacja.pl. 
Tego typu aktywność jest bezpłatna. Zmiana następuje maksymalnie w ciągu 24 godzin.

Zmiany może dokonać 
Pracodawca w dowolnym 
momencie. Ukrycie profilu 
polecane jest przy 
niewystarczającej ilości 
zgłoszeń.

Aktywowane ogłoszenie może 
być edytowane tylko przez 
administracje serwisu 
praca.farmacja.pl

mailto:ogloszenia@farmacja.pl


Cały czas aktywny jest system odświeżania ogłoszeń. Przedawnione ogłoszenie, które po miesiącu 
przestaje być aktywne, można w dowolnej chwili przywrócić wraz z treścią.

     Koszt takiej aktualizacji jest równy 
publikacji nowego ogłoszenia.

Przycisk aktualizacji oferty



Informacja na temat aktywnych i przedawnionych ogłoszeń znajduje się w menu pracodawcy dostępnym 
po zalogowaniu. 

Po lewej stronie 
widnieje liczba 

aktywnych ogłoszeń, 
po prawej - liczba 

ogłoszeń 
przedawnionych.



W przypadku dowolnych pytań związanych z funkcjonowaniem serwisu praca.farmacja.pl prosimy 
o kontakt:

Joanna Sobiecka
Koordynator projektu
+48 50 50 50 320
joanna.sobiecka@farmacja.net

lub

mgr farm. Maciej Czerwiński
Kierownik ds. Rozwoju Sprzedaży
+48 668 697 917
maciej.czerwinski@farmacja.net
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