
No Fluff Jobs najskuteczniejszy 
portal pracy IT w Polsce!
No Fluff Jobs dostarczył średnio 2 x więcej jakościowych aplikacji*
niż drugi co do wyniku w tej kategorii portal pracy IT!

Liczba jakościowych aplikacji
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2x więcej
jakościowych
aplikacji
niż drugi co do wyniku w tej kategorii 
portal pracy IT! 48! 
No Fluff Jobs największa liczba 
aplikacji

Najniższy koszt pozyskania 
jakościowej aplikacji

spośród wszystkich portali pracy IT!!!

o 27% niższy koszt! 
pozyskania jakościowej aplikacji, 

niż w drugim co do wyniku w tej kategorii 
portalu pracy IT

7/10 aplikacji
stanowiły zgłoszenia kandydatów
spełniających kryteria zawarte

w ogłoszeniu o pracę

o 22% wyższa 
jakość aplikacji,

niż w drugim co do wyniku w tej 
kategorii portalu pracy IT

Wyniki No Fluff Jobs

*Aplikacje kandydatów, którzy zakwalifikowaliby się do kolejnego etapu rekrutacji - spłęniali kryteria zawarte w ogłoszeniu o pracę.



W 2019 roku otwieramy nowy cykl badań rynku, mających na celu analizę efektywności branżowych portali z ofertami pracy dla 
branży IT, działających na polskim rynku. Aby zapewnić obiektywne spojrzenie, zleciliśmy to badanie polskiemu ceryfikowanemu 
Instytutowi Badawczemu MANDS. Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z metodologią "Tajemniczy klient" i zasadami określony-
mi w miedzynarodowym kodeksie postępowania w badaniach rynkowych i społecznych ESOMAR (The World Association of Research 
Professionals) oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami. Badanie odbyło się w okresie od marca do maja biezącego roku i 
objęło pięć branżowych portali z ogłoszeniami o pracę w IT.

Do realizacji projektu niezbędne było znalezienie firmy, która miała wcielić się w rolę tajemniczego klienta. W tym celu Instytut podjął 
współpracę z polskim software housem z Warszawy, działającym nieprzerwanie na rynku od prawie 30 lat. Ocenie poddana została 
jakość kontaktu z każdym portalem, a także liczba i jakość spływających ogłoszeń o pracę.

W toku projektu, software house odegrał rolę rekrutera, którego celem było skompletowanie zespołu złożonego z trzech dewelope-
rów o różnych specjalizacjach i z jednego Project Managera.
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Liczba aplikacji
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No Fluff Jobs największa liczba odsłon 
spośród ogłoszeń opublikowanych 
na wszystkich objętych badaniem 
portalach

2 732 odsłon

50% więcej 
aplikacji
niż drugi co do wyniku w tej kategorii 
portal pracy IT. No Fluff Jobs 
największa liczba aplikacji - 68! 

O badaniu



Czas reakcji opiekuna
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Liczba jakościowych 
aplikacji

Koszt dotarcia
do kandydata

Koszt dotarcia
do jakościowego 

kandydata
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32,6 zł

46,1 zł

Procent jakościowych
 aplikacji 70,6%
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50%
stosunek jakościowych aplikacji do wszystkich 

nadesłanych aplikacji

Więcej o badaniu i jego przebiegu znajdziesz tutaj:  https://mands.pl/index.php/2019/09/02/badania-skutecznosci-dzialania-portali-z-ogloszeniami-o-pracy/

FULL STACK WEB DEVELOPER - Rekrutacja na Full 
Stack developera może być wyzwaniem dla rekrutera - liczba ofert 
dla programistów z kompetencjami frontendowo-backendowymi 
rośnie szybciej, niż liczba programistów gotowych do podjęcia 
takiego wyzwania. Mimo tego, w I połowie 2019 r. pozyskaliśmy 
dwukrotnie więcej aplikacji w porównaniu z ubiegłym półroczem, a 
udział aplikujących „Fullstacków” wśród wszystkich aplikujących 
sięgnął 11% (+ 56 %)

JAVA DEVELOPER - W I połowie 2019 32% wszystkich 
aplikujących, aplikowało na stanowiska z technologiami 
backendowymi, najwięcej developerów składało aplikacje na 
oferty pracy w Javie (25%), .Net (10%), Python (9%). W każdej 
technologii zanotowaliśmy wzrost aplikujących: + 73% (Java), + 
81% (.Net) i +77% (Python). Liczba aplikujących developerów 
backendowych wzrosła o 67%.

Czy wiesz, że... 
więcej o badanych pozycjach

PROJECT MANAGER - Project Management to szybko 
rozwijająca się dziedzina - coraz więcej organizacji kładzie nacisk 
na optymalizację procesów projektowych i monitoring 
postępów, kosztów i dostarczanej wartości. Liczba ofert w tej 
dziedzinie wzrosła o… Wzrost ten szedł w parze ze wzrostem liczby 
aplikujących o 134%. Średnio na jedną ofertę pozyskaliśmy 32 
aplikujących.

FRONTEND DEVELOPER - Według analiz No Fluff Jobs  z 
pierwszego półrocza 2019, najwięcej developerów programujących 
w technologiach frontendowych, składało aplikacje na stanowiska 
w technologiach: JavaScript (30%), Spring (11%), React (10%) - w 
każdej z tych technologii odnotowaliśmy wzrost aplikujących: + 97% 
(JS), + 82,5% (Spring) i + 92% (React). Ogółem, na oferty pracy z 
technologiami frontendowymi, aplikacje złożyło 21% wszystkich 
aplikujących (+87,5%). 

NoFluffJobs - najkrótszy 
czas reakacji opiekuna 
klienta na podjęcie 
kontaktu.


