
Przykładowy tekst pisany na zlecenie firmy Weegree: 

 

Każda firma, niezależnie od branży musi zmagać się z konkurencją. Osiągnięcie 

przewagi a tym samym wysokiej pozycji na rynku to niezwykle ważny cel. Kluczem do 

jego realizacji jest zatrudnienie kompetentnych pracowników. Kapitał ludzki decyduje o 

dalszym rozwoju firmy. W związku z tym bardzo duże znaczenie dla organizacji ma 

sprawnie działający dział HR. 

Tak zwany miękki HR zajmuje się wszelkimi zagadnieniami związanymi z pozyskiwaniem 

pracowników. Najważniejszymi jego elementami są specjaliści do spraw rekrutacji. 

Kompetentna kadra pracownicza 

Zapotrzebowanie na pracowników o wysokich kompetencjach jest niezmienne, niezależnie od 

sytuacji na rynku. Pozyskanie ich nie jest jednak prostą sprawą, szczególnie, gdy liczba ofert 

pracy przewyższa liczbę zainteresowanych pracowników. Oprócz tego, należy pamiętać, że 

konkurencja nie śpi i również stara się zainteresować potencjalnych kandydatów. 

W tym momencie objawia się rola, jaką odgrywa dział HR a konkretnie specjalista ds. 

rekrutacji. To na jego barkach spoczywa obowiązek przeprowadzenia naboru, wychwycenia 

utalentowanych osób nim zrobi to konkurencja. Dobry HR-owiec doskonale rozumie potrzeby 

firmy, potrafi analizować zachodzące w niej zmiany i pod tym kontem prowadzi rekrutację. 

Dba by kapitał ludzki utrzymywał się na odpowiednio wysokim poziomie. 

Reakcja na zmiany 

Rola HR-owca prowadzącego rekrutację nie ogranicza się jedynie do zamieszczania ogłoszeń 

o pracy w rozmaitych portalach. Korzysta z wszystkich dostępnych narzędzi poszukiwania 

pracowników. Są to między innymi portale społecznościowe, w tym przede wszystkim 

zawodowe jak GoldenLine czy Likedin. Może też korzystać z narzędzi do wideo-rekrutacji, 

liczy się jego elastyczność, reagowanie na nowe trendy pojawiające się na rynku. 

Zadaniem rekrutera jest też zachęcenie wyselekcjonowanych osób do podjęci pracy w firmie. 

Można to osiągnąć poprzez odpowiednią prezentację pracodawcy oraz uwypuklenie zalet 

płynących z oferty. Rekruter musi, więc odznaczać się umiejętnościami interpersonalnymi 

oraz sprzedażowymi. 

Rolą działu, HR jest też zatrzymanie na dłużej zatrudnionych w firmie pracowników. Osiąga 

się to poprzez atrakcyjne pakiety szkoleń dobrane do potrzeb kadry oraz opracowywanie 

systemów motywacyjnych. Bardzo ważną kwestią jest tworzenie ścieżek kariery dla 

najlepszych pracowników. Tym zajmują się specjaliści ds. szkoleń i rozwoju, lecz ich praca 

jest bezpośrednio związana z działaniami rekruterów. 

Rozwiązanie problemu 

Zbudowanie w firmie prężnie działającego działu HR nie jest łatwe, wymaga wiele wysiłku. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa nie zawsze mogą sobie na to pozwolić. Czasem nawet duże 

firmy miewają problemy na tym polu, co skutkuje trudnościami w zatrudnianiu kompetentnej 

kadry. 

Rozwiązaniem tego problemu są firmy outsourcingowe takie jak Weegree. Jej pracownicy 

posiadają wszelkie niezbędne umiejętności, dzięki temu przeanalizują potrzeby firmy i 

dostarczą personel o sprawdzonych kwalifikacjach. Takie rozwiązanie zmniejszy koszty 

operacyjne przedsiębiorstwa. 

 



Kolejny tekst dla wspomnianej już firmy: 

 

Przy tworzeniu ogłoszenia o pracę należy pamiętać o tym, że jest ono wizytówką firmy, w 

związku, z czym nie tylko treść, ale również wygląd ogłoszenia ma duże znaczenie. Dobrze 

skonstruowane ogłoszenie nie tylko przyciągnie kandydatów, ale również efektywnie wpłynie, 

na jakość otrzymywanych aplikacji.  

Specjalistka z dziedziny rekrutacji w firmie Weegree w dwóch zdaniach zawarła to, co jest 

najważniejsze w tego typu komunikacie.  

 

Układ ogłoszenia 

Pierwszą kwestią, o którą należy zadbać tworząc ogłoszenie o pracę jest jego wygląd. Wiele 

firm zaniedbuje ten element, co jest poważnym błędem. Tekst powinien zostać ułożony w 

bardzo czytelny i przejrzysty sposób. Dzięki temu kandydat przekona się, że ma do czynienia 

z rzetelną firmą. Kolejną zaletą prawidłowego układu treści jest fakt, że czytająca ją osoba z 

łatwością zapozna się ze wszystkimi ważnymi informacjami. 

Istotną rolę w estetyce ogłoszenia odgrywa tytuł, zaznaczony dużymi, rzucającymi się w oczy 

literami. Nagłówek jest zarazem nazwą stanowiska, z którym związana jest rekrutacja. 

Oprócz zwrócenia uwagi kandydata jego zadaniem jest precyzyjne wskazanie, jakiego 

pracownika poszukuje dane przedsiębiorstwo.  

Elementy opisane powyżej są bardzo ważne dla zainteresowania potencjalnego pracownika. 

Po nich na ogłoszeniu musi znaleźć się nazwa firmy prowadzącej nabór oraz kilka słów o 

niej. Warto przytoczyć w 2-3 zwięzłych zdaniach osiągnięcia, branżę, w jakiej działa itp. To 

kolejny element ukazujący profesjonalizm pracodawcy, kandydaci od razu będą widzieć, że ta 

firma może być dla nich dobrym miejscem.  

 

Ważne treści 

Dobrze napisany wstęp komunikatu sprawi, że kandydat zainteresuje się ofertą pracy, więc 

jego ciąg dalszy musi utrzymać ten efekt. Dlatego też opis stanowiska pojawiający się po 

informacji o firmie musi być precyzyjny i zgodny z prawdą. Dotyczy to wszystkich 

wyszczególnionych obowiązków i zadań ciążących na pracowniku. Dokładne przedstawienie 

pozwoli uniknąć napływania zgłoszeń od ludzi nieposiadających odpowiednich kwalifikacji. 

Kolejnym krokiem jest wymienienie wymagań, jakie muszą spełniać kandydaci. Są to 

informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia i pożądanych umiejętności. Lista 

powinna rozpoczynać się od najważniejszych wymagań, stopniowo przechodząc do mniej 

znaczących. Nie należy przesadzać z ilością, maksymalnie dziesięć w zupełności wystarczy. 

Ponadto kryteria nie mogą być podane na wyrost, najlepsze rozwiązanie to zbalansowanie 

tego, co jest najbardziej potrzebne z dodatkowymi atutami. Dzięki temu osoba zgłaszająca 

swój udział w procesie rekrutacji będzie w stanie zweryfikować czy spełnia najważniejsze 

wymagania. 

Następnie warto zamieścić informacje dotyczące tego, co firma oferuje pracownikowi. 

Najlepiej, gdy w ogłoszeniu podaje się wysokość wynagrodzenia, nie zawsze jest to jednak 

możliwe. W związku z tym w tym punkcie wymienia się wszelkie profity, takie jak umowa o 

pracę, dodatki do pensji, dogodna lokalizacja czy prywatna opieka zdrowotna. 

 



Zakończenie 

Na końcu ogłoszenia o pracę umieszcza się jeszcze dwie ważne informacje. Pierwszą z nich 

jest lista dokumentów, które należy dostarczyć w procesie rekrutacji. Do tego dochodzą dane 

kontaktowe i objaśnienie, w jaki sposób składać aplikację. 

Ostatnia rzecz to klauzula wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata. 

 

Opis kategorii w sklepie internetowym Ebmia: 

 

https://www.ebmia.pl/napinacze-rolki-napinaczy-c-196_4861_4864.html 

Rolki do napinaczy są ważnymi elementami napędów z pasami klinowymi, uzębionymi i 

płaskimi. Stanowią bardzo wydajną kombinację napinacza TE oraz rolki typu RE. 

Wykorzystanie takiego zestawu zwiększa żywotność całego napędu, ponadto niweluje luzy 

pasa. Dzięki temu jego praca jest równomierna i stabilna.  

Rolki do napinaczy wykonane z poliamidu są osadzone na kulkowym łożysku, jego 

żywotność została znacznie podwyższona. Oprócz nich w naszej ofercie znajdują się: 

 Napinacze FE, 

 Napinacze RE, 

 Koła pasowe do napinaczy, 

 Koła łańcuchowe do napinaczy, 

 Ślizgi do napinaczy. 

Rolki do napinaczy muszą odznaczać się dużą trwałością, w końcu poddawane są sporym 

obciążeniom. Dokonując zakupu w naszym sklepie mogą mieć Państwo pewność, co do 

wysokiej jakości oferowanych elementów. Zaopatrujemy się wyłącznie u renomowanych 

producentów. Ponadto współpracujemy z wieloma dostawcami, dzięki temu jesteśmy w stanie 

sprowadzić elementy, których nie ma w naszej ofercie. Zachęcamy do zapoznania się z 

naszym asortymentem, znajdzie się w nim wszystko, czego będą Państwo potrzebować. 

 

Perswazyjny tekst do e-mail marketingu: 

Wiemy, że doskonale znasz się na swojej pracy. Twoja firma odnosi sukcesy, które napawają 

Cię dumą. Czas by część twojej wiedzy dotarła do klientów. Pozwól by i oni cieszyli się z 

efektów twojej ciężkiej pracy. 

Interesują nas twoje osiągnięcia, wszystko to, co przez lata udało się stworzyć. Pomożemy Ci 

podzielić się tym z ogromną liczbą odbiorców. Razem stworzymy film reklamowy, w którym 

pokażesz wszystkie swoje zalety. 

Wiemy, że twoje produkty zostały dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Reklama 

ma na celu dotarcie z tą wiedzą do klientów. To ty ustalasz budżet i to, o czym chcesz mówić, 

my tylko tworzymy dla Ciebie miejsce gdzie, możesz się otworzyć. 

 

Korzystaj z naszych narzędzi i stwórz wybrany przez siebie film, masz do dyspozycji: 

 Filmy Reklamowe, 

 Filmy Promocyjne, 

 Filmy Wizerunkowe, 

 Filmy Rekrutacyjne, 

https://www.ebmia.pl/napinacze-rolki-napinaczy-c-196_4861_4864.html
https://www.ebmia.pl/napinacze-kola-pasowe-napinaczy-c-196_4861_4865.html
https://www.ebmia.pl/napinacze-slizgi-napinaczy-c-196_4861_4867.html


 Filmy z konferencji/eventu, videorelacje, filmy na targi 

Jesteśmy po to by ludzie zobaczyli, że twoja firma dba o swoich klientów. Zajrzyj do nas i 

opowiedz swoją historię.  

 

Opisy mebli: 

 

https://paczkameble.pl/stoly/3374-largo-stol-80x140-laminat.html 

Stół Largo charakteryzuje się bardzo prostym i klasycznym wyglądem. Dzięki temu świetnie 

sprawdzi się w pomieszczeniach o tradycyjnej aranżacji. Dzięki swoim uniwersalnym 

rozmiarom pasuje zarówno do salonu jak i do kuchni. Jest świetną propozycją dla osób 

lubiących proste i eleganckie rozwiązania. 

 

https://paczkameble.pl/system-pariss/37-elegancki-stol-do-salonu-pariss-19.html 

Stół Pariss 19 został wykonany w stylu ludwikowskim, dzięki temu przypomina meble ze 

szlacheckich dworów. Doskonale wzbogaci i uszlachetni wystrój salonu oraz jadalni. Za 

sprawą swych rozmiarów jest też bardzo funkcjonalny. Został stworzony dla osób ceniących 

klasyczne i bardzo stylowe aranżacje wnętrz. 

 

https://paczkameble.pl/salsa/2453-szafa-dwudrzwiowa-salsa-

1.html?search_query=salsa&results=7 

Szafa dwudrzwiowa Salsa 1 pasuje zarówno do salonu jak i pokoju młodzieżowego. 

Dostępna jest w trzech wariantach kolorystycznych. Dzięki temu możliwe jest dopasowanie 

mebla do wystroju wnętrza. Szafa jest elegancka, stanowi ciekawy element nowoczesnej 

aranżacji pomieszczenia. Równie dobrze odnajdzie się w klasycznej stylizacji.  

 

https://paczkameble.pl/regaly/2454-regal-polotwarty-salsa-

2.html?search_query=salsa&results=7  

Regał półotwarty Salsa 2 daje właścicielowi wiele możliwości. Można wyeksponować na nim 

cenne rzeczy lub ustawić książki. Funkcjonalne uzupełnienie stanowi bardzo pojemna szafka. 

Regał dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych, korpus w odcieniu śliwy lub San 

Marino oraz fronty carem lub grafit.  

 

Tekst z mojego bloga. Drabbla, krótka forma literacka. Jedynie sto słów do dyspozycji: 

 

Droga na skróty  

 

Na ekranie komputera wyświetlała się reklama, "Wymiana pamięci. Zastąp przykre 

wspomnienia przyjemnymi". Jacek ze zdziwieniem spoglądał na monitor. 

 - Na poważnie się nad tym zastanawiasz? Co się znowu stało?  

 - Nie układa nam się – powiedziałem.- Robię, co mogę, ale ciągle słyszę, że jej nie szanuje, 

nie zwracam na nią uwagi, łamię zasady. Ci, którzy poznali naszą historię też tak mówią. 

Dzięki temu - spojrzałem na reklamę - będę miał fałszywe wspomnienie, że dorobiliśmy się 

pociech, z których jesteśmy dumni. 

Jacek zerknął na mnie z politowaniem. 

https://paczkameble.pl/stoly/3374-largo-stol-80x140-laminat.html
https://paczkameble.pl/system-pariss/37-elegancki-stol-do-salonu-pariss-19.html
https://paczkameble.pl/salsa/2453-szafa-dwudrzwiowa-salsa-1.html?search_query=salsa&results=7
https://paczkameble.pl/salsa/2453-szafa-dwudrzwiowa-salsa-1.html?search_query=salsa&results=7
https://paczkameble.pl/regaly/2454-regal-polotwarty-salsa-2.html?search_query=salsa&results=7
https://paczkameble.pl/regaly/2454-regal-polotwarty-salsa-2.html?search_query=salsa&results=7
http://drabblownia.blogspot.com/2016/08/droga-na-skroty.html


  - Krzysiek, zamiast użalać się nad sobą i szukać drogi na skróty, po prostu się jej naucz. To 

tylko interpunkcja. 

 


