
35 pomysłów 

na pracę w domu

Różne możliwości zarobienia 

bez wychodzenia z domu 

starałam się pogrupować tak, 

by łatwiej mogły znaleźć coś 

dla siebie osoby o konkretnych 

umiejętnościach. 

Więcej artykułów o pracy 

w domu znajdziesz na blogu 

i w podkaście Tosieoplaca.pl
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strony www 

01 programista

02 specjalista od Wordpressa 

03 opiekun bloga - techniczne 

zaplecze bloga 

pozycjonowanie

04 specjalista od SEO 

05

06 dziennikarz

teksty

09 osoba, która projektuje 

okładki książek, logotypy, 

grafiki na strony, może 

zajmować się tworzeniem 

identyfikacji wizualnej firm

rysownik, ilustrator, osoba,

która przygotowuje tzw. 

sketchnotki
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copywriter, seocopywriter 

korektor

osoba, która robi transkrypcję 

nagrań

07

08

grafika 

10 



marketing 

11 marketing w social media 

12 marketing szeptany 

13 specjalista ds. PR 

projekty

14 projektant odzieży, projektant 

biżuterii, mebli itp

15

16

edukacja

17 osoba do konwersacji przez 

Skype w obcym języku

tłumacz
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nauczyciel, , udzielający 

korepetycji przez Skype.

twórca szkoleń (kursy 

e-learningowe, webinary)

języki obce

18 



sklepy 

19 sprzedawca (Allegro, małe 

sklepy internetowe)

20 właściciel sklepu opartego o 

dropshipping

21 osoba, która wystawia dla 

innych aukcje na Allegro (np. 

na zlecenie sklepu 

internetowego)

22

23

zdjęcia

24 montażysta filmów, twórca 

animacji itp.

montażysta dźwięku, np. 

podcastów
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fotograf, zajmujący się 

fotografią produktową

retuszer zdjęć, obróbka zdjęć

montaż

25 

doradztwo

finansowy, ubezpieczeniowy,  ds. 

funduszy unijnych, pozyskiwanie 

dotacji, przygotowywanie biznes 

planów itd.

26 



inne 

27 specjalista od DTP, składu 

tekstu

28 księgowy

29 architekt

31

32

34 

telemarketer – telefoniczna 

sprzedaż usług jakiejś firmy, 

produktów

wirtualna asystentka
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osoba zajmująca się 

wprowadzaniem danych do 

komputera, przygotowywaniem 

baz danych

osobista stylistka, analiza 

kolorystyczna, wyszukiwanie 

ubrań w sklepach 

internetowych wg wskazań 

klienta

35 

handlowiec dla blogera – 

pozyskiwanie kontraktów 

reklamowych, sprzedaż 

powierzchni reklamowej na 

blogu

30

33

lektor, podkładający głos np. 

do reklam



Chcesz więcej?

To tylko zarys pomysłów na to, co 

można robić dodatkowo. Większość 

pomysłów dotyczy pracy w domu. 

Jeśli ten temat Cię interesuje, a nie 

znasz jeszcze mojego bloga, to 

zapraszam do poczytania. 

Znajdziesz tam dziesiątki artykułów 

związanych z pracą dodatkową: 

http://tosieoplaca.pl/ 

Agnieszka Skupieńska 
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