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Witaj w Timing
Aplikacja Timing App jest do ściągnięcia w App Store i dostępna dla 
telefonów iPhone i Android. Jest bardzo przydatna, szczególnie dla osób 
pracujących przez Timing, ale i dla każdego, kto dopiero szuka pracy.

Chcesz dodatkowo 

zarobić? Oszczędzaj 

czas bonusowy!

Uzyskaj szybki wgląd w 

Twój odcinek wypłaty.

Załatwiaj tutaj swoje 

sprawy (tylko dla 

użytkowników YOP).

Szybko kontaktuj 

się z Twoją osobą 

kontaktową.



3

Logowanie
Zaloguj się, aby móc korzystać z wszystkich funkcji oferowanych przez 
Timing App. Zaloguj się bezpiecznie i szybko przez Twoje konto „Mój 
Timing”.

Użyj adresu e-mail, 

który wykorzystałeś 

podczas ubiegania 

się o pracę lub do 

stworzenia konta Mój 

Timing.
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Ubieganie się o pracę drogą elektroniczną
Korzystając z naszej aplikacji możesz ubiegać się o pracę drogą 
elektroniczną. Wejdź na oferty pracy i kliknij „Pokaż wszystkie oferty”.
Otrzymasz wgląd we wszystkie oferowane przez nas stanowiska pracy.

Kliknij na ofertę, aby ją 

obejrzeć.

Zapisz interesującą Cię 

ofertę i dodaj ją do 

ulubionych, klikając na 

serduszko.

Wykorzystaj filtry, 

aby dostosować 

wyszukiwanie do 

Twoich preferencji.
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Ubieganie się o pracę drogą elektroniczną
Wykorzystaj filtry, aby dostosować wyszukiwanie do Twoich preferencji.

Kliknij na filter, aby 

odpowiednio go 

ustawić.

Chcesz zacząć od 

nowa? Klikając tutaj 

anulujesz wszystkie 

wcześniejsze filtry.

Kliknij tutaj, aby 

obejrzeć wybrane 

przez Ciebie oferty.
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Ubieganie się o pracę drogą elektroniczną
Po klinknięciu na ofertę pracy, natychmiast otrzymasz więcej informacji na 
jej temat i możliwość bezpośredniego ubiegania się o stanowisko. Możesz 
też dodać ofertę do ulubionych.
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Czas bonusowy
Czas na bonus! Otrzymasz go, jeżeli korzystasz z wielu różnych elementów 
aplikacji. Okienko „czas bonusowy” pokazuje, ile czasu już zaoszczędziłeś. 
Każda pełna godzina zostanie Ci wypłacona jako godzina pracy, pod 
warunkiem, że dla nas pracujesz albo jak tylko zaczniesz dla nas pracować. 
Nieźle, prawda?

Ta liczba pokazuje, ile 

czasu bonusowego 

możesz zaoszczędzić 

używając różnych 

elementów aplikacji.

To jest przegląd 

zaoszczędzonego 

przez Ciebie czasu 

bonusowego.
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Doen-Challenge 
Dzięki Doen-challenge możesz co tydzień wziąć udział w zabawnej grze 

Doen-Challenge. W każdy poniedziałek czeka na Ciebie nowy challenge, czyli 

wyzwanie, w ramach którego otrzymasz zadanie do wykonania. Załaduj w aplikacji 

zdjęcie zadania, a pierwsze 60 sekund czasu bonusowego będziesz miał już 

w kieszeni! Twój dalszy los leży w rękach Twoich współtowarzyszy rzucających 

wyzwanie. Zwycięzcą tygodnia zostanie zdjęcie osób z największą ilością 

GOED-BEZIGS, a nagrodą będą jakże mocno porządane 3600 sekund czasu 

bonusowego. Taka praca się opłaca!

Tutaj znajdziesz 

cotygodniowy 

challenge i wszystkie 

osoby rzucające 

wyzwanie.

Podejmiesz wyzwanie?

Tutaj co tydzień 

ogłaszamy zwycięzców, 

którzy zebrali najwięcej 

GOED-BEZIGS.
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Zaplanuj swój tydzień pracy
Utworzenie klarownego przeglądu tygodnia pracy jeszcze nigdy nie było 
tak proste! Jak to zrobić? Korzystając z aplikacji wejdź na Plan Pracy, gdzie 
zaplanujesz dni i godziny swojej pracy. Na tej podstawie aplikacja stworzy 
praktyczny przegląd. Miły dodatek: także i tutaj otrzymasz czas bonusowy!
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Dowiedz się więcej 
Chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat danej branży? „Dowiedz 
się więcej” uzupełni braki w Twojej wiedzy, a my, za pomocą ciekawych 
gier, sprawdzimy czego się nauczyłeś. Tu też zarobisz bonusowy czas!

Chcesz sprawdzić 

stan swojej wiedzy? 

Wykonaj test!

Tutaj znajdziesz 

przegląd różnych 

branży.
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Za każdą dobrą 

odpowiedź otrzymasz 

10 sekund czasu 

bonusowego. Jeżeli 

nie popełniłeś 

żadnego błędu, 

otrzymasz dodatkowe 

20 sekund!

Dowiedz się więcej
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Dowiedz się więcej

Nie jesteś zadowolony 

z otrzymanego 

wyniku? Wykonaj test 

na nowo.

Jeśli satysfakcjonuje 

Cię ilość dodatkowych 

sekund, kliknij „Dalej”.

Oto czas bonusowy, 

który zarobiłeś dzięki 

wykonaniu testu!



13

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Dręczą Cię pytania lub wątpliwości? Tutaj znajdziesz odpowiedzi na 
większość zadawanych pytań.

Nie wiesz co dalej? 

Sprawdź, czy 

rozwiązanie Twojego 

problemu znajduje 

się wśród najczęściej 

zadawanych pytań.

Wybierz swoją 

siedzibę Timing i 

skontaktuj się z jej 

pracownikami.

Ustaw preferencje 

prywatności.


