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Praca przez Internet cieszy się stale rosnącą popularnością
Praca przez Internet przestała być już zjawiskiem egzotycznym. Dla bardzo wielu osób, to właśnie ta forma
zatrudnienia zdalnego jest podstawowym źródłem utrzymania.
Jakie zalety ma praca w sieci i co trzeba wiedzieć na ten temat? Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.
Internet dawno przestał być rozpatrywany wyłącznie w kategoriach rozrywkowo-edukacyjnych. Postęp
technologiczny i znaczące upowszechnienie dostępu do sieci to czynniki, dzięki którym zmieniło się nasze
postrzeganie wirtualnej przestrzeni. Dla niezliczonej rzeszy osób, Internet stał się miejscem pracy i nie mamy tu na
myśli wyłącznie sektora e-commerce. Do sieci zaczęły emigrować także wolne zawody i praca etatowa.
Praca przez Internet to same zalety?
Osoby, które zdecydowały się na pracę w sieci, przede wszystkim doceniają poczucie swobody, jakie daje taka
forma zatrudnienia. Internet zniósł największe ograniczenie, jakim jest czas, a w przypadku freelancerów, którzy
nie są związani umową o pracę, przestały istnieć także ramy czasowe.
Taka forma zarobkowania nie jest jednak odpowiednia dla każdego. Z czego to wynika? To proste – aby praca
mogła być efektywna, należy wykształcić w sobie niezwykle silną samodyscyplinę. Wspomniane wcześniej poczucie
swobody, w dużym stopniu działa rozpraszająco, w końcu pracujemy w domowym zaciszu i nikt nas przy tym nie
pogania.
Co oferuje nam sieć?
W dzisiejszych czasach, do Internetu można przenieść niemal każdy zawód. OK, słowo „każdy” jest lekkim
nadużyciem, jednak nie ulega wątpliwości, że lista jest długa. W sieci pracują redaktorzy, copywriterzy, graﬁcy,
programiści, księgowi i spora liczba innych specjalistów. To doskonale pokazuje, że praca online podlega
nieustannemu rozwojowi.
Jeżeli mowa o warunkach zatrudnienia, to w większości przypadków, praca przebiega dokładnie tak samo, jak w
przypadku zatrudnienia stacjonarnego. Dotyczy to oczywiście osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
nieco inaczej wygląda to w przypadku freelancingu.
Do tak zwanych wolnych strzelców doskonale odnosi się powiedzenie, wskazujące każdego człowieka jako kowala
swojego losu. Freelancerzy mają dużą swobodę w doborze osób, z którymi będą współpracowali, jednak tego
rodzaju praca ma też drugą stronę – jak freelancer sobie pościeli, tak się wyśpi.
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