
PORTAL PRACA
Instrukcja dla Studenta

Spis treści

Rejestracja ..............................................................................................
Logowanie ..............................................................................................
Nie pamiętasz hasła? ............................................................................
Uzupełnianie profilu ..............................................................................
Moje dane 

Podstawowe .....................................................................................
Edukacja ...........................................................................................
Umiejętności IT ................................................................................
Mile widziane ...................................................................................
Zatrudnienie ....................................................................................
O sobie .............................................................................................
Moje zgody .......................................................................................
Zgody do CV .....................................................................................

Oferty ......................................................................................................
Kategorie ..........................................................................................
Zapisane ...........................................................................................
Preferencje .......................................................................................

Wiadomości ............................................................................................
Moje CV ...................................................................................................
Zmień login/hasło ..................................................................................
Pracodawcy ............................................................................................
Oferta ABK dla studentów ....................................................................

2
3
4
5

6
7
8
9

11
12
13
14

16
17
18
19
20
21

10

15

22



Wejdź na stronę: abk.po.opole.pl/portal

Jeśli masz już konto - zaloguj się

Jeśli nie - dokonaj rejestracji
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Rejestracja

Twoje konto zostało utworzone!
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Logowanie

Login to podany przy rejestracji adres e-mail.
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Uzupełnij profil i korzystaj!



Nie pamiętasz hasła?

Na adres e-mail zostanie wysłane 
potwierdzenie zresetowania hasła.

A następnie nowe, wygenerowane hasło.
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Uzupełnianie profilu

Uzupełnienie profilu pełni kluczową rolę w drodze
do Twojego zawodowego sukcesu. 
Im  lepiej uzupełnisz profil, tym większe szanse
wyszukania przez pracodawców odpowiadających
Twoim oczekiwaniom. 

W zakładce: Moje dane uzupełnisz wszystkie
najważniejsze informacje o Tobie, Twoim
wykształceniu, posiadanych umiejętnościach,         
 czy zainteresowaniach.

W zakładce: Oferty możesz wyszukiwać interesujące Cię
oferty po różnych kryteriach.

Zakładka: Wiadomości daje Ci możliwość
bezpośredniego kontaktu z pracodawcami.

W zakładce CV, w przejrzysty sposób stworzysz swoje
profesjonalne CV.
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Uzupełnij wszystkie najważniejsze informacje o Tobie. 
Dane są bezpieczne. 

Pracodawcy widzą wyłącznie Twoje kompetencje.

Moje dane - Podstawowe
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Moje dane - Edukacja

Uzupełnij informacje dotyczące ukończonej szkoły średniej 
oraz kierunków studiów wyższych. Można dodać kilka kierunków.
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Moje dane - Umiejętności IT

Określ poziom posiadanych umiejętności IT. 
Najlepiej byłoby, gdyby podany poziom był potwierdzony
certyfikatem. Jeśli żaden program z listy nie jest Ci znany, 

nie zaznaczaj żadnej opcji.
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Podaj dodatkowe informacje o Tobie.
Określ poziom znajomości języków obcych, zaznacz posiadane
certyfikaty, kategorię prawa jazdy, Twoje umiejętności miękkie 

oraz dodatkowe informacje.

Moje dane - Mile widziane
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Moje dane - Zatrudnienie

Pochwal sie swoim doświadczeniem zawodowym. 
Podaj nazwę swojego poprzedniego pracodawcy, 

Twoje stanowisko i zakres obowiązków 
oraz okres, w którym tam byłeś/aś zatrudniony/a.
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Napisz kilka słów o sobie np. o  celu zawodowym, 
poprzednich doświadczeniach zawodowych, 

Twoich zainteresowaniach.

Moje dane - O sobie

11



Moje dane - Moje zgody
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Aby korzystać z serwisu, konieczne jest wyrażenie zgód 
na przetwarzanie danych osobowych. Możesz też zdecydować,

czy chcesz dostawać wiadomości od pracodawców 
i pochwalić się zatrudnieniem.
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Moje dane - Zgody do CV

Wyraź zgodę wymaganą do złożenia CV. 
Przykładowy wzór jest podany.



Wybierz preferowany typ zatrudnienia, 
kategorię, stanowisko oraz miejsce pracy.
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Oferty



Oferty - Kategorie
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Możesz wyszukiwać oferty wg różnych kategorii. 
Masz dostęp do ofert specjalnych.



Oferty - Zapisane

Masz możliwość zapisania interesujących Cię ofert 
i powrotu do nich.
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Ustal swoje preferencje, czyli to jakie oferty Cię interesują 
i otrzymuj tylko takie oferty.

Oferty - Preferencje
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Wiadomości

Po wyrażeniu zgody, pracodawca sam Cię znajdzie 
i napisze do Ciebie bezpośrednio przez portal.
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Moje CV

Masz możliwość szybkiego stworzenia 
swojego profesjonalnego CV i pobrania go

w dokumencie PDF. Przy jego użyciu możesz też 
bezpośrednio aplikować na oferty z Portalu. 
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Zmień login/hasło

W dowolnym momencie możesz zmienić 
swój login oraz hasło.
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Pracodawcy
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W katalogu znajdziesz pracodawców z całej Polski.
Masz również możliwość ich wyszukania 

po różnych kryteriach.



Oferta ABK dla studentów
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Oferta ABK dla studentów
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