
JAK ZNALEŹĆ PRACĘ

Użyj funkcji wyszukiwania:

Filtry po lewej stronie wyników wyszukiwania ofert
pomagają zawęzić wyszukiwanie.

APLIKOWANIE

Jeśli zdecydujesz się skontaktować się z pracodawcą,
mogą cię zapytać o:

▪ nazwisko
▪ gdzie mieszkasz i czy masz zapewniony transport do

pracy
▪ twoje doświadczenie zawodowe
▪ czy posiadasz ważne zezwolenie na pracę

Pracodawca może zaprosić cię jako kandydata do
złożenia CV lub do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.
Jeśli pracodawca będzie chciał cię zatrudnić, otrzymasz
do podpisania ofertę pracy.

WWW.JOBBANK.GC.CA/NEWCOMERS
Strona informacjyna organizacjom pomagającym imigrantom

UZNAWANIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH 

W Kanadzie niektóre zawody wymagają uzyskania
licencji przed rozpoczęciem pracy. Są to przykładowo
zawody nauczyciela, inżyniera lub pielęgniarki.

Dyplomy uniwersyteckie zdobyte poza Kanadą mogą
wymagać oceny kwalifikacji.

PRZYDATNE ZASOBY DO SPRAWDZENIA

▪ Uzyj programu do oceny 
kwalifikacji zawodowych obcokrajowców, do 
zweryfikowania czy twoje polskie zawodowej 
wykształcenie i  staż pracy 
spełniają wszystkie kanadyjskie wymogi do pracy.

▪ Poczytaj o ocenie kwalifikacji, aby sprawdzić, czy twoje 
kwalifikacje i dyplomy są uznawane w Kanadzie.

▪ Kreator CV pomoże ci s zybko stworzyć profesjonalne CV.

ZROZUMIENIE OFERTY PRACY

Przewiń listę wyników wyszukiwania, aby zobaczyć:

▪ nazwę stanowisko
▪ nazwę pracodawcę
▪ miejsce pracy
▪ wynagrodzenie

Kliknij na ofertę pracy, aby zobaczyć szczegóły.

Oferta pracy zawiera wiele przydatnych szczegółów. 
Niektóre z najważniejszych to:

▪ gdzie znajduje się praca 
względem twojego miejsca 
zamieszkania

▪ wynagrodzenie
▪ Wymiar czasu pracy
▪ data rozpoczęcia pracy
▪ jak pracodawca życzy sobie, 

aby osoby aplikowały 

Możesz użyć tych informacji, aby zdecydować, czy 
wyślesz swoje zgłoszenie.

Winnipegengineer

CZYM JEST JOB BANK

▪ www.JobBank.gc.ca to strona internetowa Rządu Federalnego Kanady, na której można
wyszukiwać oferty pracy dostępne w Kanadzie. Codziennie dodawane są tysiącenowych ofert.

▪ Job Bank jest dostępny w języku francuskim i angielskim. Są to oficjalne języki Kanady.

Marketing Assistant
Employer Name
Winnipeg (Manitoba) 

Salary: $25.00 to $30.00 hourly (to be negotiated)

Aby uzyskać dostęp do tych zasobów, wejdź na:

WWW.JOBBANK.GC.CA/NEWCOMERS

123 Main Street,

Winnipeg (Manitoba),
A1A 1A1

$25,00 to $30,00 hourly for 37.5 hours per week

Seasonal employment

Full time

Flexible Hours

Start date: 2022-04-25

2 vacancies

Verified

Job Bank #1974


