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Strona internetowa: abk.po.opole.pl/portal

Jeśli firma posiada już konto – należy się zalogować

Jeśli nie – zapraszamy do rejestracji
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Rejestracja

Konto pracodawcy można założyć 
w pięciu prostych krokach!
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W pierwszym kroku, należy podać wszystkie 
podstawowe dane o firmie.

Krok 1
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Jeśli firma posiada już profil, a chcą Państwo zarejestrować 
jej filię o tym samym numerze NIP, 

prosimy o podanie numeru NIP firmy nadrzędnej 
i pobranie danych.
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Krok 1 - Rejestracja firmy powiązanej

1234567891
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1234567891Nazwa firmy nadrzędnej

Następnie można powiązać ze sobą oba konta 
oraz uzupełnić podstawowe dane swojej filii.

Krok 1 - Rejestracja firmy powiązanej 



W drugim kroku, należy podać dane kontaktowe.
Wybrane dane będą widoczne na stronie 

przy wizytówce firmy.

Krok 2
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Krok 3

W trzecim kroku należy podać dane do logowania. 
Loginem zostaje adres e-mail podany w kroku poprzednim. 

Hasło musi zawierać minimum 12 znaków.

Krok 3



Krok 4

W czwartym kroku możliwe jest załadowanie pliku,
który przedstawia logotyp firmowy. 
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W piątym kroku konieczne jest wyrażenie zgód 
na przetwarzanie danych. 

Warto również zasubskrybować newsletter, 
który pozwoli być na bieżąco z propozycjami współpracy

Politechniki Opolskiej dla pracodawców.

Krok 5
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Rejestracja

Po aktywacji przez Akademickie Biuro Karier, 
konto będzie dostępne. 

Informacja o tym wysyłana jest na podany adres e-mail.



Logowanie

Jeśli konto już istnieje, należy się zalogować. 
Login to podany przy rejestracji adres e-mail.
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Reset hasła

Nowe hasło zostanie wygenerowane 
i wysłane na podany przy rejestracji adres e-mail.
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Profil - Dane firmy - Podstawowe

Informacje dotyczące firmy można 
w łatwy sposób i w dowolnym momencie edytować.



Profil - Dane firmy - Dodatkowe

Warto rozbudować profil firmy o informacje 
budujące wizerunek Pracodawcy 

i odpowiadające na najczęstsze pytania kandydatów.
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Profil - Dane firmy - Logotyp

W każdej chwili moża dodać i edytować logotyp firmy.
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Jeśli przy rejestracji zgoda na otrzymywanie newslettera 
nie została wyrażona - można to zrobić teraz.

Profil - Dane firmy - Zgody



Profil - Oferty - Dodaj ofertę

Portal pozwala na samodzielne dodawanie 
nowych ofert pracy, stażu, praktyk i innych.
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Podgląd pozwala spojrzeć na ofertę 
oczami potencjalnych zainteresowanych.

Profil - Oferty - Podgląd oferty
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Portal pozwala na samodzielne zarządzanie dodanymi 
ofertami (przedłużanie, edytowanie, usuwanie).

Profil - Oferty - Lista ofert



Profil - Znajdź pracownika

Portal daje możliwosć wyszukania, po różnych kryteriach,
najbardziej odpowiednich kandydatów 

na dane stanowisko.
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Profil - Wiadomości

Portal daje szansę na bezpośredni kontakt 
z wybranymi kandydatami. 

Do wybranego kandydata można napisać 
bezpośrednio przez Portal.



Profil - Zmień login/hasło

Mogą Państwo w każdej chwili zmienić login i hasło.
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    Portal pozwala stworzyć przejrzysty profil firmy         
w katalogu pracodawców.

Pracodawcy - Katalog Pracodawców
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Pracodawcy - Oferta dla Pracodawców
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Zachęcamy do zapoznania się 
z ofertą Akademickiego Biura Karier dla Pracodawców.


