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Szukanie pracy

1. Nabij punkty w CV

Mówi  się,  że  studia  to  ostatni  dzwonek  przed 

nieuchronnym wejściem w dorosłe życie, w którym 

rytm dnia wyznaczają godziny pracy. Żeby jednak po 

opuszczeniu murów uczelni  nie  dołączyć  do licznej 

grupy osób bezrobotnych, warto już teraz zacząć torować sobie drogę do 

kariery.

Zdobądź doświadczenie

Doświadczenie  zawodowe  to  prawdopodobnie  pierwsza  rubryka,  na  jaką 

spojrzy pracodawca, przyglądając się naszemu cv. To, co interesuje pracodawcę, to 

nasza umiejętność przełożenia wiedzy teoretycznej  na praktyczną.  Innymi słowy – 

praktyka  zawodowa.  Aktualne  oferty  wielu  dużych  firm można znaleźć  na  stronie 

www.praktyki.eurostudent.pl.  Dobrym  pomysłem  jest  także  obserwowanie  rynku 

pracy pod kątem branży, do której chcielibyśmy przynależeć po ukończeniu studiów. 

Nawet  jeśli  wybrane  przez  nas firmy nie ogłaszają  naboru studentów na praktyki, 

można samemu zgłosić się do nich z taką inicjatywą. Oferty praktyk znajdziemy także 

na  cyklicznie  organizowanych  Targach  Pracy,  Dniach  Kariery  czy  Spotkaniach  z 

pracodawcą. Warto wybrać się na nie z cv w ręku, ponieważ często jeszcze w trakcie 

targów odbywają się wstępne rozmowy kwalifikacyjne. 

Udzielaj się

Dobrym sposobem na zdobycie cennego doświadczenia jest przynależność do 

jednej z organizacji studenckich, które działają przy większości uczelni w całym kraju. 

To właśnie tam mamy okazję wykazać się kreatywnością przy realizacji  rozmaitych 

projektów,  zorganizować  oryginalną  imprezę  studencką  czy  wziąć  udział  w 

konferencji  naukowej.  Organizacje  studenckie  dają  także  możliwość  wyjazdu  na 

praktyki zagraniczne i udziału w ciekawych szkoleniach.  Jak widać, członkostwo w 

takim stowarzyszeniu to nie tylko możliwość wzbogacenia naszego życiorysu bilansem 

http://www.praktyki.eurostudent.pl/
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sukcesów, jakie udało nam się odnieść w trakcie realizacji projektów, ale także szansa 

na  zdobywanie  nowych  umiejętności  i...  znajomości.  Przedstawiciele  organizacji 

studenckich często spotykają się bowiem z profesjonalistami różnych dziedzin przy 

organizowaniu  rozmaitych  konferencji,  targów  czy  imprez.  Być  może  właśnie  w 

trakcie takiej współpracy poznamy swojego przyszłego pracodawcę?

Organizacji  studenckich  jest  wiele,  niektóre  liczą  sobie  po  kilkadziesiąt  tysięcy 

członków! Do najbardziej znanych należą: AEGEE (Europejskie Forum Studentów – 

www.aegee.pl),  AIESEC  (Międzynarodowe  Stowarzyszenie  Studentów  – 

www.aiesec.pl), AZS (Akademicki Związek Sportowy – www.azs.pl), BEST (Board of 

European  Students  of  Technology  –  www.best.pw.edu.pl,  www.best.gdansk.pl, 

www.best.gliwice.pl,  www.best.agh.edu.pl,  www.best.p.lodz.pl),  ELSA 

(www.elsa.org.pl), NZS (www.nzs.org.pl) i ZSP (www.zsp.org.pl).

Podejmij wolontariat

Pracodawcy  patrzą  łaskawszym  okiem  na  osoby,  które  potrafią  pracować 

bezinteresownie.  Jest  to  także  dla  nich  informacja,  że  mają  do czynienia  z  osobą 

otwartą,  odpowiedzialną  i  gotową  do  podejmowania  nowych  wyzwań.  Możliwości 

podjęcia pracy w charakterze wolontariusza jest wiele. Od dwóch lat w Polsce działa 

program  polsko-amerykańskiej  Fundacji  Wolności  Wolontariat  Studencki 

(www.wolontariatstudencki.pl).  W  ramach  programu  studenci  mogą  organizować 

pozalekcyjne zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół wiejskich i z małych miast. Jeśli 

szukamy pracy w charakterze wolontariusza na dłużej, warto odwiedzić także lokalne 

centra wolontariatu.  Dowiemy się  tam, jakie  akcje  w naszym mieście są  aktualnie 

podejmowane  oraz  do  jakiej  pracy  poszukuje  się  ochotników.  Potrzebne  adresy 

znajdziecie na stronie  www.wolontariat.org.pl. Ogromną bazę organizacji non-profit 

prowadzi też portal www.ngo.pl.

Tym, którzy chcieliby połączyć wolontariat z wyjazdem za granicę, polecamy udział w 

akcji  Wolontariusz  Europejski w  ramach  powołanego  przez  Unię  Europejską 

Programu  Młodzież (www.mlodziez.org.pl).  Dzięki  niej  wolontariusz  ma  szansę 

wyjechać do jednego z krajów europejskich i tam nieodpłatnie pracować przez kilka 

miesięcy,  przy  czym  Program  pokrywa  koszty  zakwaterowania,  wyżywienia  i 

indywidualnej opieki. 

http://www.mlodziez.org.pl/
http://www.ngo.pl/
http://www.wolontariat.org.pl/
http://www.wolontariatstudencki.pl/
http://www.zsp.org.pl/
http://www.nzs.org.pl/
http://www.elsa.org.pl/
http://www.best.p.lodz.pl/
http://www.best.agh.edu.pl/
http://www.best.gliwice.pl/
http://www.best.gdansk.pl/
http://www.best.pw.edu.pl/
http://www.azs.pl/
http://www.aiesec.pl/
http://www.aegee.pl/
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Dokształcaj się

Dyplom ukończenia odpowiedniego kierunku studiów jest sprawą oczywistą, 

dobrze  byłoby mieć  czym wyróżnić  się  wśród innych kandydatów także  w kwestii 

kwalifikacji.  Oprócz  solennych  deklaracji  o  posiadanych  umiejętnościach  warto 

zaprezentować pracodawcy realne potwierdzenie w postaci  certyfikatu.  Dokumenty 

tego typu uzyskamy biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach, które dzielą się na 

tzw.  szkolenia  twarde  i  miękkie.  Do tych pierwszych zaliczają  się  różnego rodzaju 

kursy,  które  mają  za  zadanie  rozwinąć  u  nas  konkretne  umiejętności,  jak  np. 

posługiwanie się językiem obcym lub obsługa komputera. U przyszłych podwładnych 

pracodawcy poszukują także określonych cech charakteru i predyspozycji, czyli tzw. 

umiejętności  miękkich,  do  których  należą  m.in.  umiejętność  pracy  w  zespole  i 

organizacji własnego czasu, asertywność i autoprezentacja. 

Żyj z pasją

Istotnym, choć często bagatelizowanym, punktem w CV, jest  informacja o 

naszych  dodatkowych  zainteresowaniach.  Podejmując  się  wszystkich  działalności, 

mających na celu zwrócenie uwagi pracodawcy właśnie na nas, nie wolno zapominać 

o rozwijaniu dotychczasowych naszych zainteresowań i poszukiwaniu nowych. Hobby 

jest  często  tematem  podejmowanym  na  początku  rozmowy  kwalifikacyjnej,  zatem 

dobrze mieć i w tym przypadku jakiś ciekawy punkt odniesienia. Co więcej, kiedy już 

zdobędziemy upragnione stanowisko, pasja będzie znakomitą odskocznią od rutyny 

dnia codziennego, dzięki której z przyjemnością będziemy wracać następnego dnia do 

pracy.

Więcej o tym jak zdobyć punkty do CV znajdziesz TUTAJ

2. Zaplanuj karierę

Zastanawiasz się, w jaki sposób zaplanować swoją 

karierę?  Co  wziąć  pod  uwagę?  I  kiedy  takie 

planowanie  rozpocząć?  A  może  myślisz,  że 

http://www.praca.eurostudent.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=5
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zajmiesz się tym po studiach? Nic bardziej mylnego. Tutaj rządzi zasada 

im wcześniej tym lepiej. 

Poznaj siebie

Przy wyborze właściwego celu zawodowego (i życiowego) konieczna będzie 

analiza  siebie,  tak  aby  obrana  przez  nas  ścieżka  kariery  była  zgodna  z  naszymi 

oczekiwaniami. Na  początku  zastanówmy  się  nad  naszym  systemem  wartości. 

Określmy, co jest dla nas najważniejsze w życiu, jakimi zasadami się kierujemy, jakie 

mamy priorytety,  czy jesteśmy gotowi zrezygnować z  naszych pasji  czy rodziny na 

rzecz  pracy  i  kariery  zawodowej,  czy  nasza  praca  to  przede  wszystkim  źródło 

pieniędzy  czy  raczej  prestiżu  i  osobistej  satysfakcji.  Ważne  są  także  nasze 

zainteresowania  –  to,  co  lubimy  robić,  co  nas  popycha  do  działania,  motywuje. 

Idealnym rozwiązaniem byłaby praca, która jest naszą pasją. Musimy także określić 

nasze umiejętności i predyspozycje – czy jesteśmy elastyczni, kontaktowi, odporni na 

stres  oraz  kompetencje  –  zdobywane  doświadczenie,  dyplomy,  kursy,  znajomość 

języków. Zastanówmy się także, jaki rodzaj pracy preferujemy: zdalną czy na miejscu, 

u  kogoś  czy  na  swoim,  w pojedynkę  czy  w zespole,  na  stanowisku  wymagającym 

umiejętności przywódczych czy może jak organizator. 

Okreś słabe i mocne strony

Kolejnym  krokiem  jest  określenie  naszych  słabych  i  mocnych  stron. 

Wykorzystajmy  do  tego  celu  analizę  SWOT.  Na  początek  określmy  nasze  mocne 

strony  (ang.  Strengths)  –  co  potrafimy  zrobić,  jakie  mamy  umiejętności  i 

kompetencje,  co  nas  wyróżnia  spośród  innych  osób  szukających  pracy  w  danej 

dziedzinie.  Czy znamy języki  obce,  potrafimy obsługiwać komputer,  jakie są nasze 

atuty  związane  z  cechami  charakteru  np.  kreatywność  czy  samodyscyplina,  jakie 

umiejętności społeczne np. umiejętność pracy w zespole. Następnie przeanalizujmy 

nasze słabe strony (ang. Weaknesses) – do jakich zadań się nie nadajemy, jakich prac 

byśmy  się  nie  podjęli,  czego  nie  potrafimy  zrobić  w  porównaniu  do  pozostałych 

potencjalnych  kandydatów  na  dane  stanowisko,  nasze  słabe  strony:  brak 

doświadczenia  zawodowego,  brak  wymaganych  umiejętności,  cechy  charakteru  – 

brak  odporności  na stres.  Następnie  zastanówmy się  nad  naszymi  szansami (ang. 

Opportunities)  –  nasz  wyuczony  zawód  jest  zawodem  z  przyszłością,  mamy  duże 

możliwości awansu zawodowego, pojawiły się nowe możliwości np. po otwarciu rynku 
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pracy w UE. Rozważmy także zagrożenia (ang. Threats) – brak pracy w wyuczonym 

zawodzie,  konkurencja  ze  strony  rówieśników,  tendencje  na  rynku  np.  duże 

bezrobocie.  Taka  analiza  pomoże  nam  doprecyzować  nasze  cele,  w  kontekście 

planowania  kariery.  Będziemy wiedzieli,  jakie  są  nasze  atuty  i  nad  czym  musimy 

jeszcze  popracować.  Jest  to  niezbędne  przy  podejmowaniu  kolejnego  kroku  – 

wyznaczaniu celu.

Wyznacz cel

Wiemy  już,  jakie  są  nasze  mocne  i  słabe  strony  oraz  jaki  zawód  chcemy 

wykonywać, teraz sprecyzujmy cele i przygotujmy plan ich realizacji. Tutaj pomocna 

może być kolejna technika – SMART. Jaki zatem powinien być nasz cel,  aby miał 

szansę na realizację? Po pierwsze, Specific, czyli jasno określony i konkretny np. chcę 

być kierownikiem Działu Sprzedaży w firmie farmaceutycznej za pięć lat. Po drugie, 

Measurable, czyli mierzalny, byśmy mogli sprawdzić, na ile osiągnęliśmy swoje plany 

np. zamierzam zarabiać 5 tys. Ważne jest także, aby był Ambitious, czyli ambitny i 

możliwy  do  zrealizowania  po  zdobyciu  nowych  umiejętności,  oraz  Realistic,  czyli 

realistyczny i możliwy do osiągnięcia. Wreszcie, ważne, aby był Timed – określony w 

czasie  np.  za  trzy  lata  będę  pracować  w  międzynarodowej  firmie  consultingowej 

(Przykład na podstawie www.bk.edu.pl).

Zdobądź doświadczenie

Jeżeli  już  wyznaczymy  sobie  określony  cel  –  np.  zostanie  szefem  działu 

marketingu w dużej firmie w ciągu dwóch lat po zakończeniu studiów – zastanówmy 

się  nad  kolejnymi  krokami,  które  musimy  podjąć,  aby  było  to  możliwe.  Przede 

wszystkim,  aby  zdobyć  wymarzoną  pracę,  potrzebne  jest  nie  tylko  wykształcenie 

(zakładamy, iż nasze studia pomagają nam w realizacji tego celu), ale i doświadczenie. 

jeżeli to możliwe – zostańmy jej praktykantem bądź stażystą.

Więcej o planowaniu kariery znajdziesz TUTAJ.

3. Szukaj pracy aktywnie

Jak szukać pracy, aby ją znaleźć? Sposobów jest wiele. 

Najlepiej wykorzystać wszystkie. 

http://www.praca.eurostudent.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=5
http://www.bk.edu.pl/
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Zbierz informacje

Dokonanie bilansu umiejętności, słabych i mocnych stron oraz oczekiwań 

co  do  przyszłej  pracy  pozwoli  nam  zawęzić  obszar  poszukiwań,  a  tym  samym 

usprawnić proces poszukiwania zatrudnienia. Jeśli znamy listę stanowisk, jakie nas 

interesują, zbierzmy jak najwięcej informacji o wymaganiach wobec kandydatów na 

nie. Porównajmy swoje odpowiedzi z listą cech pożądanych u osób ubiegających się o 

daną posadę. Będzie to dla nas cenna informacja o tym, w czym jesteśmy dobrzy, a 

nad  czym  musimy jeszcze  popracować.  Zorientujmy  się  także,  jakie  są  zarobki  w 

danym zawodzie – będzie nam łatwiej negocjować wynagrodzenie, gdy przyjdzie do 

konfrontacji  twarzą  w  twarz  z  potencjalnym  szefem.  Informacje  o  zarobkach  na 

poszczególnych stanowiskach pracy znajdziemy na stronie www.wynagrodzenia.pl

 

Pytaj znajomych

Nie da się ukryć, że jedną z najczęstszych metod na znalezienie pracowników 

w dzisiejszych czasach jest korzystanie ze znajomości.  Odrzucając wszelkie 

nieetyczne  warianty  tego  sposobu  na  znalezienie  posady  (protekcja,  nepotyzm), 

spróbujmy zasięgnąć  pomocy  bliskich.  Poinformujmy znajomych o swojej  obecnej 

sytuacji  –  niech  staną  się  dla  nas  dodatkowym  źródłem  informacji  o  wolnych 

miejscach  pracy.  Niektórzy  pracodawcy  celowo  nie  ogłaszają  wakatów  w  swojej 

firmie, a jedynie puszczają wiadomość w obieg. W ten sposób pozyskują kandydatów 

wskazanych  przez  swoich  podwładnych,  co  oznacza  dla  nich  mniejsze  koszty 

rekrutacji  i  szybszy  czas  pozyskiwania  nowego  pracownika,  a  przede  wszystkim 

większe zaufanie do polecanej osoby. Nie oczekujmy jednak rekomendacji ze strony 

swoich  znajomych.  Doceńmy  raczej  ich  dobrą  wolę  i  postarajmy  się  sami 

zaprezentować pracodawcy z jak najlepszej strony.

Przeglądaj ogłoszenia

Korzystanie  z  pomocy  innych  nie  powinno  być  jednak  głównym  źródłem 

pozyskiwania informacji o wolnych miejscach pracy. Swoją uwagę skierujmy przede 

wszystkim na ogłoszenia w prasie oraz w Internecie. Niektóre dzienniki ogólnopolskie 

mają specjalne dodatki ogłoszeniowe (np. poniedziałkowa Gazeta Wyborcza – Praca), 

warto  także  przeglądać  gazety  lokalne  oraz  pisma  specjalistyczne  i  branżowe.  Na 

osobne  zainteresowanie  zasługują  ogłoszenia  publikowane  na  stronach 

internetowych. Do najbardziej popularnych serwisów o pracy należy portal Pracuj.pl, 

http://www.wynagrodzenia.pl/
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który  miesięcznie  publikuje  kilka  tysięcy  ofert  pracy.  Wyszukiwarka  na  stronie 

umożliwia  zawężenie  kryteriów  m.in.  do  konkretnej  branży  i  konkretnego 

województwa, w którym znajduje się siedziba firmy. Dzięki temu szybko wyłonimy te 

ogłoszenia, które mogą nas dotyczyć. Jeśli zależy nam na skutecznym poszukiwaniu 

pracy,  przeglądajmy  oferty  codziennie,  najlepiej  rano,  i  jak  najszybciej  na  nie 

odpowiadajmy. Damy tym samym pracodawcy świadectwo swojego zaangażowania, a 

być  może  zyskamy  pierwszeństwo  w  ustalaniu  terminu  ewentualnej  rozmowy 

kwalifikacyjnej.

Skorzystaj z pośrednictwa

Poszukując  pracy,  z  pewnością  zetkniemy  się  też  z  wojewódzkimi  lub 

powiatowymi  urzędami  pracy  (ich  adresy  można  znaleźć  na  stronie 

www.praca.gov.pl). Jeśli uczymy się w trybie zaocznym lub ukończyliśmy już studia – 

możemy  zarejestrować  się  jako  osoby  bezrobotne.  Dzięki  takiemu  statusowi 

otrzymamy nie tylko ubezpieczenie zdrowotne i dostęp do ofert, ale także możliwość 

starania się o płatny staż oraz udziału w kursach i szkoleniach. Przy Wojewódzkich 

Urzędach Pracy działają także Centra Informacji  i  Planowania Kariery Zawodowej. 

Możemy  tam  skorzystać  z  pomocy  doradcy  zawodowego,  który  określi  nasze 

predyspozycje zawodowe i poradzi, jak szukać zatrudnienia.

Innym sposobem na zapuszczenie wici w środowisku pracodawców jest pozostawienie 

CV w jednej z agencji doradztwa personalnego. Pośredniczą one często między firmą 

poszukującą  pracowników  a  kandydatami,  organizując  selekcję  i  rekrutację.  Jest 

zatem szansa, że trafimy do bazy danych w agencji i przy następnej okazji oferta trafi 

właśnie do nas.

Idź do biura karier

Dobrym pomysłem  będzie  także  skorzystanie  z  możliwości,  jakie  daje  nam 

własna szkoła.  Praktycznie  przy  każdej  z  uczelni  wyższych w Polsce  działają  biura 

karier  (ich  adresy  można  znaleźć  w  dziale  Kursy  i  szkolenia w  portalu 

Eurostudent.pl). Głównym ich celem jest pomoc studentom i absolwentom w wejściu 

i efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy. Z ramienia biur kariery organizowane 

są rozmaite szkolenia, prezentacje firm, sesje rekrutacyjne itd. Można tam również 

przejrzeć aktualne ogłoszenia o pracę lub zaczerpnąć porady u doradcy zawodowego. 

Zarówno  biura  karier,  jak  i  organizacje  studenckie  realizują  także  cykliczne  targi 

http://www.eurostudent.pl/Kursy-i-szkolenia,kategoria,268,artykuly.html
http://www.praca.gov.pl/
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pracy, w trakcie których odbywają się spotkania z pracodawcami, prezentacje firm, 

warsztaty, a nawet rozmowy kwalifikacyjne! Koniecznie je odwiedzajmy – być może 

właśnie tam poznamy naszego przyszłego pracodawcę.

Więcej o szukaniu pracy znajdziesz TUTAJ.

4. Praca – serwisy internetowe

Przegląd  największych,  najciekawszych  i  najbardziej 

użytecznych  portali  pracowych.  Sprawdź,  gdzie 

znajduje się najwięcej ofert pracy! 

Bezrobocie.net

Nasze  poszukiwania  pracy  rozpocznijmy  od  portalu  www.bezrobocie.net. 

Znajdziemy  tutaj  aktualne  informacje  związane  z  prawem  pracy  –  kodeks  pracy, 

ustawę o promocji zatrudnienia czy wzory umów o pracę. Strona zawiera ogromną 

ilość informacji niezbędnych przy szukaniu pracy: o urzędach, o tym, jak przygotować 

się  do  poszukiwań  pracy,  o  niezbędnych  w  tym  procesie  dokumentach  czy  o 

technikach  rekrutacyjnych.  Znajdziemy  tutaj  także  wiele  porad,  m.in.  jak  założyć 

własną firmę czy skąd wziąć pieniądze na tego rodzaju działalność. Cenne są także 

statystyki  i  informacje  np.  o  średnim  wynagrodzeniu  czy  wysokości  bezrobocia. 

Godny polecenia jest dział „Student”.

Hrk.pl

Portal Hrk.pl to przede wszystkim wyszukiwarka ofert pracy w całym kraju 

(poprzez lokalizację,  dział,  słowo kluczowe).  Jeżeli  jednak chcielibyśmy, aby oferty 

pracy – z wybranej kategorii – przychodziły na nasza skrzynkę, wystarczy podać swój 

e-mail  i  wybrać  kategorię  interesujących  nas  ogłoszeń.  Mamy  także  możliwość 

dodania  swojego CV do bazy  ofert,  co  zwiększa  szansę na znalezienie  pracy.  Jeśli 

szukamy  informacji  z  określonej  branży,  pomocny  okaże  się  serwis  branżowy, 

zawierający  informacje  m.in.  o  branżach,  stanowiskach,  szkoleniach  czy 

wynagrodzeniach.  Informacje  dotyczące  pracy  dla  studentów  znajdziemy  w  dziale 

http://www.Hrk.pl/
http://www.Bezrobocie.net/
http://www.praca.eurostudent.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=5
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„Student”. Mało? Więcej możliwości będziemy mieć po zalogowaniu. Rejestracja da 

nam  dostęp  do  Centrum  Zarządzania  Karierą,  czyli  możliwość  administrowania 

wybranymi  ofertami  pracy,  korespondencji  z  potencjalnymi  pracodawcami  czy 

otrzymywanie  informacji  o  bieżących  procesach  rekrutacji,  w  których  bierzemy 

udział. Otrzymamy dostęp do zaawansowanych narzędzi i generatorów dokumentów 

aplikacyjnych  oraz  do  najnowszych  informacji  z  rynku  pracy  w  postaci  „HR 

Kurierów”.  Będziemy  mogli  także  wziąć  udział  w  bezpłatnym  kursie  języka 

angielskiego.

Jobpilot.pl

Głównym atutem portalu Jobpilot.pl jest rozbudowana wyszukiwarka ofert 

pracy – w kraju i za granicą. Poza tym, zajdziemy tu prezentację firm i pracodawców, 

a  po  zarejestrowaniu  się  będziemy  mogli  stworzyć  prezentację  CV,  otrzymywać 

najświeższe  informacje  z  rynku  pracy  i  wybrane  oferty  na  skrzynkę.  Wiele 

przydatnych podczas szukania pracy informacji  znajdziemy w „Magazynie Kariery” 

(m.in. wzory dokumentów: CV, LM, prezentacja zawodów, raporty płacowe, raporty 

rynku  pracy,  a  także  kalkulator  wynagrodzenia  z  brutto  na  netto  i  odwrotnie). 

Możemy  także,  dzięki  formularzom  oceny,  zbadać  swoje  predyspozycje,  poznać 

mocne strony czy określić cele zawodowe. 

Jobs.pl

Jak  większość  portali  związanych  z  pracą  także  www.jobs.pl  posiada 

wyszukiwarkę  ofert  pracy.  Warto  jednak  zwrócić  uwagę  na bardzo  rozbudowaną 

wyszukiwarkę  ofert  pracy  za  granicą.  Poza  tym,  znajdziemy  tutaj  bazę  doractw 

personalnych  wraz  z  aktualnymi  ofertami  pracy.  Ciekawym  przedsięwzięciem  jest 

„Pracownia Kariery”, która umożliwia skorzystanie z pomocy specjalistów (mailowo 

lub  telefonicznie)  podczas  szukania  pracy,  pisania  CV  czy  też  LM.  Oczywiście 

znajdziemy  tu  także  wzory  życiorysów,  a  kiedy  już  będziemy  mieć  gotowe 

profesjonalne CV, będziemy mogli dodać je do bazy. Jobs.pl powstał w marcu 1998 

roku jako pierwszy w Polsce i Europie Środkowej Internetowy Serwis Pracy.

Jobuniverse.pl 

To internetowy serwis rekrutacyjny dla specjalistów z branży IT. Aby mieć 

dostęp do wielu możliwości, warto się zarejestrować. Posiadając własne konto „Mój 

http://www.Jobuniverse.pl/
http://www.Jobs.pl/
http://Jobpilot.pl/
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JobUniverse” możemy: stworzyć przy pomocy kreatora profesjonalne CV, zamieścić 

życiorys w bazie (możliwość anonimowego CV), napisać i zachować do pięciu listów 

motywacyjnych, które wykorzystamy, ubiegając się o pracę w wybranych firmach. Na 

„JobUniverse” możemy także znaleźć profile pracodawców branży IT i rozbudowany 

serwis prawny zawierający m.in. wzory umów czy takie dokumenty jak świadectwo 

pracy czy zakaz konkurencji.  Jest tu także wyszukiwarka ofert pracy w Polsce i za 

granicą, a dzięki usłudze „Job Alert” otrzymamy e-mailem najnowsze oferty pracy.

Praktyki.eurostudent.pl

To wortal, który powinien odwiedzić każdy student, szukający informacji o 

praktykach, stażach i pracy. Serwis „Praktyki, staże, rekrutacje” zawiera zestawienie 

ofert  najlepszych  pracodawców,  którzy  poszukują  najlepszych  pracowników  wśród 

studentów i  absolwentów.  Główną  jego zawartość  stanowią  aktualne  informacje  o 

prowadzonych  rekrutacjach,  prezentowane  w  ramach  działu  „Praktyczne  Oferty”. 

Dzięki wyszukiwarce serwis umożliwia zarówno łatwe dotarcie do konkretnej oferty, 

jak  i  szczegółowe  zapoznanie  się  profilem  wybranej  firmy.  „Praktyczne  newsy” 

obejmują  aktualne  wydarzenia  i  najnowsze  artykuły  dotyczące  kariery.  Dział 

„Praktyczny  Sprawdzian”  umożliwia  zweryfikowanie  własnej  wiedzy  na  tematy 

rekrutacyjne,  natomiast  w  „Praktycznych  Terminach”  znajdziemy  daty  związane  z 

Dniami  Kariery,  targami  pracy,  spotkaniami  pracodawców  ze  studentami,  a  także 

terminy  zgłoszeń  na  konkretne  konkursy,  praktyki  bądź  staże  (co  ułatwia  szybkie 

rozeznanie  się  w różnych procesach rekrutacyjnych).  Dopełnienie całości  stanowią 

moduły z „Poradami specjalistów”, prezentujące wypowiedzi przedstawicieli firm na 

tematy rekrutacyjne. 

POLECAMY !

Serwis  Praca.Eurostudent.pl został  przygotowany  z 

myślą  o  studentach  i  absolwentach  szukających  pracy  i 

świadomie  planujących  swoją  karierę  zawodową.  Znajdują 

się tu zarówno bieżące informacje o ciekawych wydarzeniach 

rekrutacyjnych,  jak  i  poradniki  z  zakresu  poszukiwania 

zatrudnienia  w  kraju  i  za  granicą,  rekrutacji  i  kreowania 

swojego wizerunku w nowym miejscu pracy. Użytkownikom, 

http://www.praca.eurostudent.pl/
http://www.praktyki.eurostudent.pl/


Jak znaleźć pracę. Poradnik dla studentów. 
Bezpłatny e-book dostępny w portalu Eurostudent.pl

- 13 -

którzy  chcą  poszerzyć  swoją  wiedzę  na  temat  profesjonalnych  dokumentów 

aplikacyjnych,  udostępniono do pobrania kilku rodzajów wzorów CV i  LM oraz e-

booki.  W  skład  serwisu  wchodzi  także  forum,  gdzie  studenci  i  absolwenci  mogą 

wymieniać się komentarzami i doświadczeniami. Serwis powstaje przy współpracy z 

ekspertami w dziedzinie rynku pracy i planowania kariery. Swoimi opiniami dzielą się 

także  przedstawiciele  uczelnianych  biur  karier,  doradcy  zawodowi  (np.  z 

Europejskiego  Instytutu  Psychologii  Biznesu)  oraz  eksperci  z  portali  pracowych 

praca.pl i hrk.pl. Serwis Praca.Eurostudent.pl jest częścią portalu Eurostudent.pl

Więcej informacji o serwisach pracy znajdziesz TUTAJ.

http://www.praca.eurostudent.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=5
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Etapy rekrutacji

1. Jak napisać CV?

Skrzynka pocztowa zapełniona setkami aplikacji od 

potencjalnych  kandydatów  –  przed  taką 

perspektywą  stoją  osoby  prowadzące  rekrutację. 

Jak sprawić, by wśród wielu zgłoszeń pracodawca 

zwrócił uwagę właśnie na nasze?

Zadbaj o estetykę

Wygląd życiorysu często decyduje o tym, czy rekruter zdecyduje się zapoznać 

bliżej z jego treścią, dlatego postarajmy się o przejrzysty i czytelny układ informacji. 

Musimy  zadbać  o  wyraźny  podział  na  poszczególne  części:  dane  osobowe, 

wykształcenie, doświadczenie zawodowe, dodatkowe umiejętności i zainteresowania. 

Najważniejsze informacje, takie jak nazwa firmy i stanowisko, na którym do tej pory 

pracowaliśmy (lub praktykowaliśmy) można wyboldować (wytłuścić), ograniczając się 

jednak  do  tego,  co  niezbędne.  Zrezygnujmy  z  upiększeń  typu  kolory,  nietypowe 

czcionki czy tabele – mogą one nie tylko zniechęcić rekrutera, ale wręcz uniemożliwić 

mu przejrzenie dokumentu (np. w przypadku, gdy używa innego edytora tekstu niż 

my). Przygotowując CV postawmy na zasadę minimum formy, maksimum treści – 

estetyczny  dokument  przyciągnie  wzrok  pracodawcy,  a  konkretne  informacje  o 

naszych umiejętnościach pozwolą mu ocenić, czy mamy szansę odnaleźć się na danym 

stanowisku. Dokument nie powinien przekraczać jednej strony A4. 

 

Sprawdź oczekiwania

Przed  przystąpieniem  do  przygotowania  CV warto  stworzyć  listę  firm,  do 

których  chcielibyśmy  aplikować.  Jeśli  nasze  zgłoszenie  jest  odpowiedzią  na  ofertę 

zamieszczoną w prasie lub Internecie,  zwróćmy uwagę na oczekiwania pracodawcy 

wobec kandydatów na dane stanowisko. Wiedza ta pozwoli nam dostosować CV pod 

kątem konkretnej firmy, w której staramy się o posadę. Indywidualne potraktowanie 

pracodawcy  jest  nieodzowne  –  specjaliści  od  rekrutacji  często  narzekają  na 

kandydatów,  którzy  to  samo  CV  wysyłają  do  różnych  firm  (czasem  nawet  nie 

ukrywając tego w nagłówku e-maila!).
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Wybierz rodzaj CV

Przygotowując aplikację rozważmy, jaki typ CV będzie dla nas odpowiedni. W 

praktyce  spotyka  się  dwa  rodzaje  życiorysu:  funkcjonalny  i  chronologiczny.  Ten 

pierwszy  przeznaczony  jest  raczej  dla  ludzi  mogących  wykazać  się  bogatym 

doświadczeniem  zawodowym,  ponieważ  podkreśla  się  tutaj  przede  wszystkim 

umiejętności  i  kwalifikacje,  jakie  dana  osoba  uzyskała  w  trakcie  swojej  drogi 

zawodowej. Oprócz tych informacji podaje się także cel zawodowy oraz predyspozycje 

do pełnienia stanowiska, o które się ubiega. Nie jest to zatem najlepsze rozwiązanie 

dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową. Najpopularniejszym i 

prawdopodobnie  najlepszym  rozwiązaniem  dla  studentów  i  absolwentów  jest 

stworzenie CV chronologicznego. 

Wypełnij rubryki

Życiorys standardowo zaczyna się od danych osobowych: imienia, nazwiska, 

daty  urodzenia,  adresu  zamieszkania,  numeru  telefonu  oraz  adresu  e-mail.  Pod 

spodem powinna pojawić się rubryka wykształcenie. Tutaj informacje umieszczamy w 

porządku odwróconym – tak,  by  najbardziej  aktualne  wydarzenia  z  naszego życia 

pojawiły  się  jako  pierwsze.  W  takiej  kolejności  przedstawiamy  zarówno  nasze 

wykształcenie,  jak  i  doświadczenie  zawodowe.  Pamiętajmy  przy  tym,  że  dla 

pracodawcy nasze sukcesy z podstawówki nie mają żadnego znaczenia, a w przypadku 

gdy na koncie mamy już dwa dyplomy szkoły wyższej, możemy pominąć także zapis o 

szkole średniej. Opisując etapy naszej edukacji powinniśmy podać daty rozpoczęcia i 

zakończenia nauki (ewentualnie nasz bieżący rok studiów), nazwę uczelni, kierunek i 

specjalność.  Możemy  także  wymienić  temat  pracy  licencjackiej  lub  magisterskiej, 

uzyskane stypendia naukowe oraz wyróżnienia.

 

Podkreśl doświadczenie

Prawdopodobnie  żaden  dyplom  ani  certyfikaty  nie  dodadzą  nam  więcej 

uznania  w oczach  pracodawcy  niż  bogate  i  adekwatne  do stanowiska,  o  które  się 

ubiegamy, doświadczenie  zawodowe. Opisując nasze dotychczasowe poczynania na 

szczeblach kariery pamiętajmy o okresie zatrudnienia (z dokładnością do miesięcy), 

nazwie firmy i miejscu jej działalności,  stanowisku i zakresie naszych obowiązków. 

Możemy również podać nazwy ważniejszych projektów, w których braliśmy udział.



Jak znaleźć pracę. Poradnik dla studentów. 
Bezpłatny e-book dostępny w portalu Eurostudent.pl

- 16 -

Jeśli  jednak  należymy  do  niechlubnej  grupy  studentów,  których  jedyną  praktyką 

przez  cały  okres  studiowania  było  przesiadywanie  w  pubie  lub  na  imprezie  w 

akademiku, nie musimy obnosić się z tym przed rekruterem. Rubrykę doświadczenie 

zawodowe  po  prostu  pomińmy,  skupiając  się  na  zdobytej  na  uczelni  wiedzy  i 

umiejętnościach. 

Pochwal się aktywnością

Być może w trakcie studiów udało nam się pogodzić naukę z działalnością w 

wolontariacie, organizacji studenckiej lub w trakcie innych zajęć pozauczelnianych – 

warto  o  tym  poinformować  pracodawcę,  dla  którego  nasze  ponadprogramowe 

osiągnięcia mogą stanowić dodatkowy atut. Pamiętajmy także o wypisaniu wszelkich 

kursów, szkoleń i umiejętności, które mogą być przydatne z punktu widzenia firmy, 

do której kandydujemy. Szczególną uwagę należy zwrócić na opis znajomości języków 

obcych  (jej  poziom  najlepiej  określić:  biegły,  bardzo  dobry,  dobry, 

średniozaawansowany  lub  podstawowy)  oraz  poziom  obsługi  komputera 

(wymieniając programy sprecyzujmy, w jakim stopniu potrafimy ich używać: bardzo 

dobrym, dobrym lub podstawowym).

 

Powiedz o zainteresowaniach

Ważnym, choć często lekceważonym punktem CV jest informacja o naszych 

zainteresowaniach. Bywa, że nietypowa pasja, o której potrafimy opowiedzieć, jest dla 

pracodawcy  argumentem  za  tym,  by  nas  zatrudnić.  Jeśli  mamy jakieś  oryginalne 

hobby,  nie  wahajmy  się  o  tym  napisać.  Rekruterzy  na  początku  rozmowy 

kwalifikacyjnej  chętnie  podejmują temat zainteresowań – pozwala to  kandydatowi 

nie tylko  na oswojenie  się  z  sytuacją,  ale  i  pokazanie  od dobrej  strony.  Kolejnym 

powodem, dla którego nasz przyszły szef może zechcieć zaprosić nas do współpracy, 

mogą być referencje. Nie musimy koniecznie podawać w CV namiarów na naszych 

poprzednich  pracodawców,  wystarczy  formuła  Referencje  dostępne  na  życzenie. 

Oczywiście pod warunkiem, że osoby gotowe ich nam udzielić, przemówią na naszą 

korzyść.

Dopełnij formalności
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Na koniec pozostaje nam tylko dopisać standardową klauzulę:  Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie  moich  danych  osobowych  do  celów  rekrutacyjnych  przed  firmę  X, 

zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 

poz.  83.  Koniecznie  pamiętajmy  o  wymienieniu  w  niej  nazwy  firmy,  do  której 

wysyłamy aplikację. 

Więcej o pisaniu CV znajdziesz TUTAJ.

2. Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa  kwalifikacyjna  jest  często 

pierwszym  spotkaniem  pracodawcy  z 

potencjalnym  pracownikiem.  Aby 

pracownik  wypadł  w  niej  dobrze,  a  nie 

wypadł za burtę, musi pamiętać o kilku fundamentalnych kwestiach.

Zrób 4 kroki „przed”

Krok  1.  Przygotuj  najważniejsze  dokumenty  (CV,  list  motywacyjny, 

referencje,  certyfikaty  oraz indeks i  dyplom ukończenia studiów). Przeczytaj  swoje 

CV. Bądź pewien wszystkich punktów i umiej opowiedzieć o swoim doświadczeniu, 

zainteresowaniach czy edukacji.

Krok  2. Reaserch,  czyli  sprawdź  jak  najwięcej  informacji  o  firmie,  z 

przedstawicielem  której  będziesz  rozmawiał.  Dobrze,  jeśli  dowiesz  się  co  nieco  o 

konkurencji  tej  firmy.  Poznaj  mocne i  słabe  strony potencjalnego pracodawcy.  Im 

więcej się dowiesz, tym lepiej.

Krok 3. Może to zabrzmi głupio, ale sprawdź, o której masz autobus lub tramwaj, a 

jeśli jedziesz samochodem, zaplanuj bardzo dokładnie trasę przejazdu. NIE MOŻESZ 

SPÓŹNIĆ SIĘ NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ! Najlepiej  bądź 5  minut  przed 

czasem.

Krok 4. Rozmowa kwalifikacyjna jest bardzo ważna, bo wielu ludzi wyrabia sobie o 

kimś  zdanie  na  podstawie  pierwszego  wrażenia.  Zadbaj  o  strój,  fryzurę,  makijaż, 

manicure. Wyglądaj profesjonalnie.
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Przygotuj odpowiedzi

Pracodawcy  czy  firmy  rekrutacyjne  mają  pewne  schematy  postępowania, 

dlatego rozmowy kwalifikacyjne są do siebie często podobne. Musisz przygotować się 

na  serię  pytań  standardowych.  W  ramce  towarzyszącej  tekstowi  przygotowaliśmy 

kilkanaście  przykładowych  pytań.  Zapoznaj  się  z  nimi  i  spróbuj  odpowiedzieć. 

Poćwicz w domu przed lustrem. Ważna jest gestykulacja, nie za gwałtowna, ale też 

wskazująca, że żyjesz i nie sparaliżowało cię.

Niektóre  firmy  rekrutacyjne  chcą  sprawdzić  refleks  kandydatów  i  odporność 

psychiczną  na  stres  –  zwłaszcza  jeśli  stanowisko,  na  jakie  się  aplikuje,  jest 

stresogenne. Stosują więc triki rodem z filmów sensacyjnych. Przesłuchujący dobry i 

zły policjant to jeden ze sposobów. Innym są zaskakujące pytania. Następuje seria 

krótkich, prostych pytań, na które można odpowiedzieć w jednym zdaniu. Po serii 

trwającej  kilkanaście  minut  następuje  pytanie:  czym  zabiłby  Pan  własną  matkę: 

siekierą czy nożem? Oczywiście jedyną dobrą odpowiedzią jest brak odpowiedzi. Nie 

wszyscy  jednak  wykazują  refleks.  Oczywiście  tego  typu  zachowanie 

przeprowadzającego  rozmowę zdarza  się  niezwykle  rzadko.  Ale  należy  zawsze  być 

maksymalnie  skoncentrowanym na zadawanym pytaniu,  tak aby odpowiedzieć  jak 

najlepiej.

 

Odpowiadaj pełnymi zdaniami

Jeśli nie pytają nas o konkretne, fachowe kwestie, nie sama odpowiedź się 

liczy,  ale  sposób,  w jaki  odpowiemy.  Należy  więc  pamiętać  o  kilku podstawowych 

zasadach udzielania odpowiedzi. Po pierwsze, odpowiadaj pełnymi zdaniami, nawet 

jeśli pytanie jest zamknięte. Twoje „tak” lub „nie” na pewno nie ucieszy pracodawcy. 

Po  drugie,  nie  musisz  odpowiadać  natychmiast,  zwłaszcza  jeśli  pytanie  jest 

skomplikowane. Chwila zastanowienia nie oznacza, że jesteś nieprzygotowany, ale że 

ważysz słowa. Nie ukrywaj, że nie znasz odpowiedzi na jakieś pytanie. Jeśli będziesz 

kluczył  i  zmyślał,  rozmówca  szybko  to  wychwyci,  co  zrobi  na  nim o  wiele  gorsze 

wrażenie niż twoje „nie wiem”. Rób notatki, żeby niczego w odpowiedzi nie pominąć 

oraz żeby... zrobić dobre wrażenie na pracodawcy. Słuchaj aktywnie – nie patrz tępo 

na rozmówcę,  nieznacznie  zmieniaj  pozycję  od czasu do czasu.  Pamiętaj,  żeby nie 

przerywać pytań, ale jeśli już zostało zadane, staraj się odnieść do wszystkich części 

pytania. Odwołuj się w odpowiedziach do swoich doświadczeń – to zniweluje dystans 
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między  tobą  a  rozmówcą  oraz  pozwoli  pokazać  pracodawcy  twoje  opinie. 

Dyplomatyczne odpowiedzi są lepsze niż tzw. walenie prostu z mostu. Nie chodzi tu o 

treść,  a  o  formę  odpowiedzi.  Na  pytanie:  co  pani  się  nie  podoba  w  naszych 

produktach?  Nie  wymieniaj  jednym  tchem  wszystkich  wad.  Odpowiedzmy 

schematem: karpatka – kopniak – karpatka. Najpierw mówimy o jakiejś pozytywnej 

cesze  produktu,  później  przechodzimy  do  tej  negatywnej,  aby  skończyć  znów 

pozytywną.  Rozmówca  nie  odbierze  naszej  odpowiedzi  jako  totalnej  krytyki,  a  z 

drugiej strony zobaczy, że nie staramy się mu podlizać. 

 

Przejmij inicjatywę

Po serii  pytań pracodawcy dobrze jest  – choćby tylko po to,  aby wykazać 

zainteresowanie i aktywność – zadać pytanie pracodawcy. Możesz zapytać o to, jakie 

szanse rozwoju daje praca. Dobrze, jeśli zapytasz o atmosferę w pracy. Oczywistym 

wydaje  się  również  pytanie  o  zakres  obowiązków  czy  zadania  stawiane  przed 

pracownikiem. Warto też zapytać o szkolenia,  które czekają nowicjusza.  O zarobki 

najlepiej zapytać na końcu, o ile wcześniej pracodawca nie poruszył tej kwestii. Warto 

wykazać  zainteresowanie  dalszym  procesem  rekrutacji  i  terminem  odpowiedzi 

dotyczącym rezultatów rozmowy kwalifikacyjnej. Generalnie zasady umiaru w ilości 

pytań  jest  najwłaściwsza.  Jeśli  widzimy,  że  pracodawca  niechętnie  udziela  nam 

odpowiedz, nie dopytujmy.

Opanuj stres

Na koniec pamiętaj, żeby zachowywać się naturalnie. Jeśli masz problem z 

radzeniem  sobie  ze  stresem,  spróbuj  na  dwa  dni  przed  rozmową  robić  same 

przyjemne  rzeczy.  Iść  do  kina,  wybrać  się  na  wycieczkę,  pograć  na  komputerze. 

Później,  jak  poczujesz,  że stres  powoli  zaczyna cię  opanowywać,  przypomnij  sobie 

miłe zdarzenie z dwóch ostatnich dni. Na pewno pomoże.

Więcej o rozmowie kwalifikacyjnej znajdziesz TUTAJ.
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3. Assessment Center

Coraz  częściej  pracodawcy  zamiast  standardowej 

rozmowy  kwalifikacyjnej  organizują  Assessment 

Center. Jak pomyślnie przejść ten etap rekrutacji?

Co to jest Assessment Center?

Assessment  Center  (w  skrócie  AC)  –  nazywane  też  oceną  zintegrowaną, 

ośrodkiem lub centrum oceny – jest nowoczesną metodą rekrutacji zmierzającą do 

oceny predyspozycji kandydata na podstawie jego zachowania w sytuacjach, z jakimi 

mógłby spotkać się w pracy. Powszechnie uważa się, że jest to najbardziej obiektywna 

metoda doboru pracowników, pozwala bowiem sprawdzić, na ile deklarowane przez 

nich umiejętności mają odzwierciedlenie w rzeczywistości i jak potrafią radzić sobie w 

warunkach  zbliżonych  do  warunków  pracy,  o  którą  się  ubiegają.  Kwalifikacje 

kandydatów oceniane są w oparciu o listę kompetencji niezbędnych do efektywnego 

działania.  Może  to  być  na  przykład  kreatywność,  umiejętność  pracy  w  zespole, 

umiejętność  rozwiązywania  konfliktów,  komunikatywność,  odporność  na  stres  i 

wiedza  specjalistyczna.  Przed  przystąpieniem  do  procesu  rekrutacji  warto  zatem 

zastanowić się, jakie kryteria mogą być ważne dla pracodawcy pod kątem posady, o 

jaką się staramy.

Pierwszy etap Assessment Center

Osoby,  które przejdą wstępny proces rekrutacji,  czyli  analizę  dokumentów 

aplikacyjnych oraz rozmowę kwalifikacyjną, zapraszane są na jedno- lub kilkudniową 

sesję  Assessment Center,  odbywającą  się  najczęściej  w siedzibie  głównej  firmy.  W 

spotkaniu  bierze  udział  od pięciu  do ośmiu  osób,  nad  którymi  czuwa  zespół  tzw. 

asesorów,  czyli  pracowników  firmy  i  psychologów  skoncentrowanych  na 

obserwowaniu  reakcji,  zachowań  i  zdolności  kandydatów.  Często  wstępem  do 

zasadniczej części Assessment Center, czyli ćwiczeń symulacyjnych, jest indywidualna 

rozmowa z jednym z asesorów. W trakcie wywiadu osobom ubiegającym się o pracę 

zadawane są pytania na temat ich wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz 
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pytania  dotyczące  zachowań  w  konkretnych  sytuacjach  spotykanych  na  danym 

stanowisku (Co byś zrobił, gdyby...). Kolejny etap rekrutacji przebiega już w grupie 

pozostałych  kandydatów,  przed  którymi  zostaje  postawiony  szereg  zadań  do 

rozwiązania.

 Rodzaje zadań

Assessment  Center  obejmuje  serię  zadań,  zarówno  indywidualnych,  jak  i 

grupowych.  Do  tych  pierwszych  należy  tzw.  koszyk  zadań  (in-basket).  Kandydat 

zostaje postawiony w roli pracownika, który po objęciu nowego stanowiska zastaje 

biurko  pełne  nieuporządkowanych  papierów  pozostawionych  przez  poprzednika. 

Obowiązkiem uczestnika jest przygotowanie planu działania oraz ustalenie, do kogo 

powinny być skierowane poszczególne dokumenty. Celem tego ćwiczenia jest ocena 

umiejętności  między  innymi  z  zakresu  zarządzania  czasem  i  planowania.  Przy 

rozwiązywaniu  koszyka  zadań  pomocna  może  okazać  się  znajomość  zasady 

Eisenhowera  (najpierw  załatwiamy  sprawy  ważne  i  pilne).  Warto  też  posortować 

sprawy  według  zagadnień,  a  te,  które  już  mamy za  sobą,  odłożyć  na  bok.  Innym 

zadaniem  do  samodzielnego  rozwiązania  jest  poszukiwanie  faktów  (fact-finding). 

Kandydatowi  zostaje  przedstawiony  opis  sytuacji,  jednak  aby  podjąć  ostateczną 

decyzję, musi uzyskać dodatkowe informacje od swojego rozmówcy. Sęk w tym, że do 

dyspozycji  ma  ograniczoną  ilość  czasu.  Asesorzy  obserwują  tutaj  umiejętność 

analitycznego i syntetycznego myślenia u uczestnika.  Aby wyjść z zadania obronną 

ręką,  można samemu spróbować wysnuć wnioski  z  posiadanych  informacji,  dzięki 

czemu unikniemy zadawania zbędnych pytań. Spróbujmy też postawić kilka hipotez, 

a  następnie  zastanowić  się,  jakie  informacje  trzeba  uzyskać,  by  je  zweryfikować. 

Poszukiwanie faktów może łączyć się z koniecznością przedstawienia prezentacji na 

dany temat i ustosunkowaniem się do niego.

 

Praca w zespole

Assessment  Center  to  dla  pracodawców  także  świetna  okazja  do  tego,  by 

sprawdzić  czy  kandydat  potrafi  pracować  w  zespole  i  jaką  rolę  w  nim  zajmuje. 

Popularnym zadaniem wymagającym od uczestników współpracy pomiędzy sobą jest 

zadanie  zespołowe  lub  dyskusja  grupowa.  Zwykle  toczy  się  ona  wokół 

zagadnień, gdzie  interesy  poszczególnych  osób różnią  się.  –  W naszym przypadku 

zadanie  polegało  na  przedyskutowaniu  strategii  zagospodarowania  kamienicy  w 
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centrum  miasta  –  opowiada  Rafał,  absolwent  zarządzania  i  marketingu  na 

Uniwersytecie Jagiellońskim. – Przydzielono nam różne role i każdy z uczestników 

miał przedstawić argumentację, dlaczego właśnie jego pomysł może się sprawdzić i 

spróbować przekonać do niego innych.  Propozycje  były różne – od kina do domu 

handlowego,  ale  ostatecznie  musieliśmy  ustalić  wspólne  rozwiązanie.  W  trakcie 

dyskusji  kandydaci  wykazują  poziom  umiejętności  interpersonalnych  i 

negocjacyjnych, ale nie tylko. Na ćwiczeniu grupowym należy spodziewać się zadań, 

do rozwiązania których wystarczy wiedza ogólna. Nie musimy zatem obawiać się, że 

nagle przyjdzie nam poruszać zagadnienia, o których ostatni raz słyszeliśmy podczas 

wykładu  na  pierwszym  roku  studiów.  Warto  jednak  przygotować  się  do  takiej 

rozmowy pod kątem orientacji  w aktualnych wydarzeniach i  trendach np. poprzez 

czytanie  codziennej  prasy.  W trakcie  rozmowy pamiętajmy też,  by  nie pozostawać 

zbyt długo biernym – najlepiej od początku włączyć się do dyskusji. Nie starajmy się 

jednak na siłę forsować własnych pomysłów. Dobrze jest także wysłuchać rozwiązań 

proponowanych przez innych i odnieść się do nich.

 

Naturalne zachowanie

Lista zadań, jakie czekają nas w trakcie Assessment Center, może napawać 

nas  obawą,  że  nie  jesteśmy  w  stanie  podołać  tak  wysokim wymaganiom.  –  Stres 

podczas  Assessment Center  może być mobilizujący  i  wtedy  wpłynie  korzystnie  na 

sposób działania kandydata. Dlatego też nie rekomenduję całkowitej chęci pozbycia 

się  stresu.  Natomiast  nadmierny  stres  oczywiście  może  powodować  nasilenie 

pewnych niekorzystnych sposobów prezentowania siebie – ktoś staje się nadmiernie 

aktywny i chaotyczny, ktoś inny zupełnie się nie odzywa. Dlatego warto zastanowić się 

jak zachowujemy się pod wpływem stresu i świadomie starać się tymi zachowaniami 

zarządzić. Zawsze też poznanie sytuacji – na przykład poprzez zebranie informacji o 

firmie i  procesie rekrutacji  – pomaga oswoić  się z  nieznanym, wywołującym stres 

wydarzeniem,  a  finalnie  zdenerwowanie  zmniejszyć,  a  nawet  zredukować  –  radzi 

Elżbieta Makselon. 

Jak twierdzą studenci, którzy pierwsze Assessment Center mają już za sobą, udawanie 

innej osoby, niż jest się w rzeczywistości, nie ma szans powodzenia, ponieważ po kilku 

godzinach  sesji  uczestnicy  są  już  tak  zmęczeni,  że  każdy  zaczyna  zachowywać  się 

naturalnie i prawda wychodzi na jaw. Trzeba się też liczyć z tym, że oceniający to 
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doświadczeni specjaliści i bez trudu rozpoznają grę kandydata. Jedynym sposobem na 

sukces jest więc pozostanie sobą. 

 

Wyciąganie wniosków

– Udział w Assessment Center można potraktować jako przykrą konieczność, 

jednak radziłbym spojrzeć na to z innej perspektywy – przekonuje Rafał. – Przejście 

przez  szereg  zadań  pozwala  nam  poznać  swoje  kompetencje  na  tle  konkurencji  i 

dowiedzieć się, w czym jesteśmy dobrzy, a nad czym musimy jeszcze popracować. To 

doświadczenie,  które  wzbogaca  naszą  wiedzę  o  nas  samych.  Po  skończonej  sesji 

możemy  oczekiwać  od  pracodawcy  informacji  zwrotnej  na  temat  tego,  jak 

poradziliśmy  sobie  podczas  procesu  rekrutacji.  Warto  przyjrzeć  się  jej  uważnie, 

ponieważ  zawarte  w  niej  wskazówki  przydadzą  nam  się  przy  okazji  następnych 

Assessment  Centers.  A  może  następnych  już  nie  będzie,  bo  właśnie  zdobyliśmy 

upragnione stanowisko?

Więcej o rozmowie kwalifikacyjnej znajdziesz TUTAJ.

4. Testy rekrutacyjne

Testy  stanowią  dodatkowe  źródło  wiedzy  o 

kandydacie,  obok  cv,  listu  motywacyjnego  czy 

rozmowy  kwalifikacyjnej;  w  zależności  od  rodzaju 

potrzebnych informacji mogą pojawić się na różnych 

etapach procesu rekrutacji

 

Rodzaje testów rekrutacyjnych

Testy umiejętności, które dają wynik w postaci wskaźnika liczbowego, często 

bywają  stosowane  we  wstępnych  fazach  selekcji  jako  tzw.  testy  przesiewowe  – 

tłumaczy Lidia Pijawska, Unit Manager Assessment and Development w HRK S.A. – 

Natomiast testy osobowości zawodowej stosowane są w dalszych, często końcowych 

fazach selekcji, w celu wzbogacenia informacji o kandydacie, a często także po to, by 

ułatwić  proces  adaptacji  zatrudnionego  już  pracownika  czy  zaplanować  mu/jej 

szkolenia. 
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W procesie rekrutacji  możemy najczęściej  się  spotkać z  kilkoma rodzajami  testów 

merytorycznych i psychologicznych:

1) Testy wiedzy i umiejętności

Jak sama nazwa wskazuje, sprawdzają one stan wiedzy i umiejętności potrzebnych na 

danym  stanowisku  w  danej  firmie.  Do  tego  rodzaju  sprawdzianu  można  się  do 

pewnego  stopnia  przygotować  (o  tym za  chwilę),  a  przystępując  do pisania  testu, 

zdawać  sobie  sprawę  z  jasnych  kryteriów  oceny.  Jeśli  więc  staramy  się  np.  o 

stanowisko  grafika  komputerowego,  możemy  się  spodziewać,  że  zostaniemy 

poproszeni na przykład o zaprojektowanie ulotki lub opakowania w używanym przez 

pracodawcę programie graficznym. 

2) Testy zdolności i osobowości

Testy należące do pierwszej z wymienionych grup określają poziom zdolności, które 

uważa  się  za  uwarunkowane  genetycznie  do  pewnego  stopnia,  a  więc  takie,  które 

trudno wytrenować w wieku dorosłym, np. zdolności arytmetyczne czy umiejętność 

logicznego  myślenia.  Natomiast  psychologiczne  testy  osobowości  wykorzystuje  się 

głównie  jako  pomoc  w  ocenie  kandydatów,  a  to  dlatego,  że  badają  one  nasze 

wrodzone cechy, np. odporność na stres czy sumienność.

Testy jako elementy procesu rekrutacji są zróżnicowane nie tylko ze względu na cel 

badania, lecz także na formę. Niektóre składają się z pytań jednego typu, np. testy 

jedno- lub wielokrotnego wyboru, inne łączą kilka rodzajów, np. pytania numeryczne 

czy przestrzenne (diagramy). Sesja może trwać nawet kila godzin, a jej długość jest 

zwykle  dobrana tak,  aby  sprawdzić  tempo naszej  pracy  i  umiejętność zarządzania 

czasem.

Jak się przygotować?

Na pytanie, czy do testów rekrutacyjnych można się przygotować, odpowiedź 

jest...  niejednoznaczna.  Z  jednej  strony,  jeśli  wiemy,  jakiego  rodzaju  testu  się 

spodziewać, mamy szansę poćwiczyć rozwiązywanie podobnych zadań (w specjalnie 

przygotowanych  publikacjach  bądź  w  Internecie),  a  tym  samym  oswoić  się  z 

procedurą. W tej sytuacji warto także przećwiczyć słownictwo (po polsku i w języku 

obcym)  związane  ze  stanowiskiem,  na  które  aplikujemy,  oraz  przypomnieć  sobie 
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najważniejsze wiadomości z danej dziedziny. Z drugiej strony, jeśli nie wiemy, co nas 

czeka,  nerwowe  przeglądanie  notatek  ze  studiów  czy  praktyk  oraz  rozwiązywanie 

dziesiątek  zadań  testowych  (zwłaszcza  tuż  przed  spotkaniem  z  pracodawcą), 

przyniesie  niewielkie  korzyści  i...  wielki  stres.  Jakikolwiek scenariusz  mamy przed 

sobą, dzień przed testem po prostu się wyśpijmy, a rano zjedzmy lekkie śniadanie 

(burczący brzuch może stanowczo utrudnić koncentrację).

 

Przystąpienie do testów

Wchodząc do miejsca, gdzie będziemy pisać test, nie przestraszmy się, jeśli 

okaże  się,  że  nie  jesteśmy jedynymi  kandydatami.  Przystępując  do  rozwiązywania 

testu,  kontrolujmy  czas,  nie  oszczędzajmy  go  jednak  na  starannym  przeczytaniu 

instrukcji. W pierwszej kolejności rozwiązujmy te zadania, które nie sprawiają nam 

problemu, a dopiero w drugiej kolejności wróćmy do zadań, z których nie potrafimy 

wybrnąć, oraz tych, które chcielibyśmy sprawdzić. Widząc pytania, ale nie wiedząc, 

jakie  cechy  bada  test,  nie  wpadajmy  w  panikę  –  po  prostu  pozostańmy  sobą  i 

podawajmy  wyłącznie  prawdziwe  odpowiedzi.  Testy  są  skonstruowane  tak,  że 

sprawdzają  naszą  prawdomówność,  a  próby  naginania  prawdy  do  wymagań 

pracodawcy ustawiają nas na straconej pozycji – kto zatrudni oszusta? 

 

Więcej o rozmowie kwalifikacyjnej znajdziesz TUTAJ.

http://www.praca.eurostudent.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=2
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Pierwsza praca

1.   Kultura organizacyjna firmy  

Podejmując  praktyki,  staż  czy  pierwszą  pracę, 

wchodzimy  w  zupełnie  nowy  świat,  którzy  rządzi 

się  własnymi prawami  – w kulturę organizacyjną 

firmy.

Warto  mieć  tego  świadomość,  ponieważ  z  kulturą  organizacyjną  mamy  kontakt 

właściwie  jeszcze  zanim wejdziemy w jej  struktury  – na etapie procesu rekrutacji, 

kiedy czytamy oferty praktyk,  stażu czy pracy, a w niej zarówno zestaw oczekiwań 

pracodawcy, jak i listę punktów, co oferuje w zamian, czy też kiedy spotykamy się w 

siedzibie firmy z osobą odpowiedzialną za rekrutację na rozmowę kwalifikacyjną. Już 

wtedy  przyglądajmy  się  uważnie,  co  reprezentują  firma  i  jej  pracownicy,  a 

jednocześnie  starajmy  się  odpowiedzieć  sobie  na  pytanie,  czego  oczekujemy  od 

pracodawcy.  

Góra lodowa

Kulturę organizacyjną firmy możemy sobie wyobrazić – zgodnie z propozycją 

Edgara  Scheina,  współczesnego  amerykańskiego  psychologa  zajmującego  się 

tematem –  jako  górę  lodową.  Wystający  ponad  powierzchnię  wody  czubek  to  jej 

zewnętrzne, widoczne przejawy. Należą do nich m.in. budynek, w którym mieści się 

firma,  wraz  samochodami  firmowymi,  które  stoją  na  parkingu;  specyficzny  język, 

który  obejmuje  charakterystyczne  słowa  i  zwroty  oraz  model  zachowań  (np. 

zwracanie się do siebie nawzajem per „ty”). Schowana pod powierzchnią wody część 

góry  lodowej  to  fundamenty,  czyli  sposób  myślenia  i  mówienia  oraz  sposób 

postępowania w firmie i na zewnątrz. Przykładami – często trudno uchwytnymi – są 

m.in. wartości  (np. odpowiedzialność,  pojmowanie dobra i  zła,  percepcja prawdy i 

kłamstwa);  normy zarówno te sformalizowane (np. regulamin,  zalecenia,  formuły), 

jak i niepisane, określające kto na co w jakich sytuacjach może sobie pozwolić, a nade 

wszystko cele, które często znajdują swój wyraz w filozofii firmy.

 

Kultura pracodawców
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Kultura organizacyjna firmy jest przede wszystkim narzędziem w ręku zarządu, który 

poprzez odpowiednią politykę personalną oddziałują na pracowników tak, aby zostały 

osiągnięte  szeroko  rozumiane  cele  firmy.  Mądry  szef  daje  swoim  pracownikom 

przykład samym sobą, żyje tak jak naucza i w ten sposób wywiera na nich pozytywny 

wpływ. Zarząd powinien więc wykazać się umiejętnością  wybierania odpowiednich 

pracowników w procesie rekrutacji, jaki i dbania o pracowników z pewnym stażem, 

np.  poprzez  wynagradzanie  czy  motywowanie  (np.  kursy  i  szkolenia  w  celu 

doskonalenia  zawodowego).  Zadaniem  przełożonych  jest  świadome  budowanie 

struktur, stałe ich monitorowanie i doskonalenie poprzez szkolenia (np. co zrobić, aby 

wzrosła wydajność pracowników) lub badania.

 

Kultura pracowników

– Pracownicy na ogół nie mają tak szerokiego arsenału jak zarząd który pełni 

rolę symbolu firmy i jest zawsze szczególnie widoczny – mówi prof. Monika Kostera z 

Uniwersytetu Warszawskiego. – Tworzą oni kulturę organizacyjną firmy za pomocą 

szeregu  drobnych  gestów,  w  codziennej  komunikacji,  np.  mówiąc,  lub  nie,  dzień 

dobry albo uśmiechając się,  lub nie,  do siebie nawzajem – i wiedząc komu należy 

mówić  dzień  dobry  a  komu  nie.  Siła  struktury  zależy  także  od  tego,  jak  wielu 

pracowników zna i akceptuje obowiązujące w firmie wartości i podporządkowuje się 

normom oraz w jakim stopniu rozumieją, co jest wskazane, a co zabronione. 

 

Jak się odnaleźć w firmie

Zanim  zaczniemy  starać  się  o  pracę  w  wymarzonym  miejscu  albo  przed 

pierwszym dniem w nowym miejscu, postarajmy się dowiedzieć jak najwięcej o firmie 

i  zwyczajach  w  niej  panujących.  Możemy  to  zrobić,  starannie  czytając  strony 

internetowe danej firmy lub spotykając się z potencjalnym pracodawcą, np. w czasie 

targów  pracy  na  uczelni  czy  prezentacji  firmy  w  biurze  karier.  Portale 

społecznościowe, takie jak GoldenLine.pl, a zwłaszcza fora internetowe, pomogą nam 

z  kolei  dotrzeć  do  znajomych  czy  znajomych  znajomych,  którzy  pracują  lub 

współpracowali z daną firmą.

Pierwsze kroki w firmie

Na początku praktyki, stażu czy okresu próbnego w pracy, prawdopodobnie 

otrzymamy opiekuna, który wprowadzi nas w... no właśnie, w kulturę organizacyjną 
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firmy. I nie będzie to odczytanie na głos regulaminu firmy. Na początku wystarczy, że 

będziemy mieć po prostu otwartą głowę. – Ważne jest nawiązanie dobrych relacji, 

uważna obserwacja,  wykorzystywanie  każdej  możliwej  okazji  do  aktywnego brania 

udziału w życiu firmy – spotkania integracyjne, organizowane konkursy, i... nie bać 

się pytać – radzi Joanna Klimkowska. – Zdarza się bowiem, że niektóre nowe osoby 

tak bardzo chcą się wykazać profesjonalizmem, że boją się przyznać do niewiedzy w 

jakiejś dziedzinie. To błąd, bo odbierają sobie szansę na szybkie wdrożenie w nowe 

obowiązki i poznanie nowego środowiska. Wiele zależy także od naszego nastawienia. 

– Szybkość adaptacji w nowym miejscu pracy zależy od szybkości uczenia się nowego 

pracownika  –  nie  tylko  np.  opanowania  nowego  oprogramowania,  ale  przede 

wszystkim  zdobycia  know  how,  czyli  tego,  czego  nie  zawierają  procedury  i 

podręczniki,  lecz wiedzą ludzie biurko obok. To zwykle oni są najlepszym źródłem 

informacji  o  kulturze  organizacyjnej  firmy  –  norm  niepisanych,  nie  zawartych  w 

oficjalnych kartach wartości czy misji firmy – mówi Joanna Klimkowska. 

Więcej o kulturze organizacyjnej firmy znajdziesz TUTAJ.

2. Umiejętności miękkie na rynku pracy

Umiejętności  miękkie  będą  odgrywały  coraz  większą 

rolę na rynku pracy i  w życiu zawodowym. Są równie 

ważne jak wykształcenie czy doświadczenie zawodowe. 

Czym są umiejętności miękkie?

Kompetencje  miękkie  należą  obecnie  do  najważniejszych  kompetencji 

zawodowych: są coraz bardziej doceniane przez pracodawców, a wręcz niezbędne do 

rozpoczęcia  kariery  zawodowej  oraz  sprawnego  funkcjonowania  w  miejscu  pracy. 

Składają się na nie zarówno umiejętności osobiste, które pomagają w przezwyciężaniu 

stresu,  czy  wspierają  automotywację,  kreatywne  myślenie,  jak  i  umiejętności 

interpersonalne. Te ostatnie z kolei są niezbędne, aby skutecznie komunikować się i 

współpracować  z  innymi  ludźmi,  zarządzać  zespołem,  rozwiązywać  konflikty, 

prowadzić negocjacje.  

http://www.praca.eurostudent.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=10
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Kompetencje  miękkie  są  nie  tylko  przydatne  w  miejscu  pracy,  ale  również  w 

codziennych sytuacjach,  na uczelni  i  poza nią.  Pomagają  w nawiązywaniu  nowych 

znajomości,  ułatwiają  dostęp  do  informacji,  pozwalają  lepiej  zaadoptować  się  w 

nowym środowisku, przystosować się do nowych warunków pracy. Świadczą o tym, 

kim naprawdę jesteśmy i  czy poradzimy sobie w czasach,  które charakteryzują się 

dynamicznymi  zmianami  i  silną  konkurencją  na  rynku  pracy.  Ułatwiają  sprawne 

funkcjonowanie w miejscu pracy oraz pełnienie rozmaitych ról zawodowych.

 

Co się liczy dla pracodawców?

–  Umiejętności  miękkie  kandydata  mają  ogromne  znaczenie  przede 

wszystkim  przy  rekrutacji  na  stanowiska,  które  wymagają  częstych  kontaktów  z 

ludźmi  –  komentuje  Anita  Wojtaś-Jakubowska.  –  Umiejętność  właściwego 

zachowania się w każdej sytuacji, pewność siebie i łatwość nawiązywania kontaktów 

to  niezwykle  cenne  umiejętności,  zwłaszcza  u  osób,  które  reprezentują  firmę  na 

zewnątrz:  członków  zarządu,  negocjatorów,  specjalistów  ds.  PR,  rzeczników 

prasowych,  przedstawicieli  handlowych  oraz  osób  odpowiadających  za  kontakty  z 

klientami. Jednak, coraz częściej umiejętności miękkie są brane pod uwagę także przy 

rekrutacji  na stanowiska, wymagające wcześniejszego przeszkolenia pracownika. W 

takiej  sytuacji  bardziej  niż  dotychczasowe doświadczenie  pracownika liczy  się jego 

zaangażowanie, chęć rozwoju i łatwość przyswajania wiedzy.

 

 Nauka i doskonalenie 

 Aby  sprawniej  realizować  swoje  cele  oraz  zadania  zawodowe,  warto 

doskonalić  swoje  umiejętności  miękkie  za  pomocą  różnego  rodzaju  szkoleń,  co  z 

pewnością przyczyni się do wzrostu wiary we własne możliwości, dowartościowania 

samego siebie. 

–  Prawdziwe  ich  znaczenie  każdy  odkrywa  w  momencie,  gdy  styka  się  z  twardą 

rzeczywistością rynku pracy – radzi Paweł Fortuna, doktor psychologii, wykładowca 

w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL, autor publikacji z zakresu perswazji, 

komunikacji medialnej, negocjacji, a także zarządzania zasobami ludzkimi. – Nagle 

okazuje się, że powodzenie, efektywność czy po prostu satysfakcja zależy od stopnia, 

w  jakim  potrafimy  opanować  stres,  umiejętności  słuchania  innych  czy  też 

argumentacji. Można się rozwijać dzięki licznym szkoleniom i warsztatom. Przy ich 

wyborze sugerowałbym ostrożność, ponieważ nie jest ważna tematyka szkolenia, lecz 
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jego realny efekt. Sam osobiście polecam warsztaty skoncentrowane nie na szerokim 

wachlarzu  umiejętności  (tzw.  groch  z  kapustą),  lecz  na  konkretnych  kilku 

zagadnieniach. Istotną rolę odgrywa również osoba trenera – warto szukać kogoś, kto 

będzie rzeczywiście zainteresowany dokonaniem konkretnych zmian w uczestnikach i 

będzie  miał  właściwe  kwalifikacje.  Sukces  szkolenia  w  ogromnym  stopniu  zależy 

również od samych uczestników. Istotna jest nie tylko ich liczba, stopień identyfikacji 

z  firmą  i  poziom  kompetencji,  lecz  nade  wszystko  właściwe  nastawienie  i  chęć 

współpracy.

Więcej o umiejętnościach miękkich znajdziesz TUTAJ.

3. Kreowanie wizerunku w pracy

Jak  kształtować  swój  wizerunek,  tak aby  za  kilka 

miesięcy  nie  okazało  się  że  to  nie  my,  tylko nasz 

kolega  otrzymał  wymarzoną  pracę  czy  też 

podwyżkę?

Czym jest wizerunek?

Na nasz wizerunek składa się: wygląd, to co mówimy i jak się zachowujemy. 

Zakładamy, że wiemy, jak dobrze wyglądać, i zapoznaliśmy się z etykietą panującą w 

danej firmie. Pozostaje nam tylko odnaleźć się w miejscu pracy lub stażu, zaistnieć i 

zostać  docenionym.  Jak  zatem  pokazać  swoje  kompetencje  i  umiejętności,  jak 

utrzymywać kontakty z przełożonymi i budować dobre relacje z zespołem? 

 

Ustal priorytety

Rozpoczynając  pracę  lub  staż  powinniśmy  się  zastanowić  nad  naszym 

miejscem w firmie, do której zostaliśmy przyjęci, po co jesteśmy potrzebni, jaką rolę 

odgrywa nasze stanowisko i jak możemy przyczynić się do rozwoju firmy. Dowiedzmy 

się,  jaka  jest  strategia  firmy  i  priorytety  działania.  Tym  samym  już  na  początku 

unikniemy zbędnych działań, które tylko nam wydają się słuszne. Pracując, skupmy 

http://www.praca.eurostudent.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=10
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się na tym, co najważniejsze dla firmy: podlegamy przełożonym i to ich priorytety nas 

obowiązują. 

Zrób plan pracy

Niezbędny  będzie  nam  plan  pracy  z  zaznaczeniem,  które  rzeczy  są 

priorytetami.  Niezbędny  będzie  też  kalendarz  i  notatnik  zabierany  na  każde 

spotkanie.  Poświęcenie  kilku  minut  na  przygotowanie  planu  pracy  to  nie 

marnotrawstwo czasu,  ale  skuteczny sposób panowania nad nim. Będziemy wtedy 

robić  wrażenie  dobrze  zorganizowanych  i  kompetentnych,  a  to  działa  na  korzyść 

naszego  wizerunku.  Dzięki  dobrej  organizacji  pracy  będziemy także  mieć  czas  na 

budowanie relacji z naszymi współpracownikami: czy to na kawie czy też na krótkiej 

rozmowie. 

Bądź asertywny

Ważne, aby już na początku naszej pracy być asertywnym. W każdej pracy są 

osoby, które będą próbować nas zarzucić własną pracą... niewinnie prosząc o pomoc. 

Nauczmy się więc odmawiać: mówmy „nie”, ale nie w agresywny sposób. Pamiętajmy 

również o dwóch zasadach. Składajmy tylko te obietnice, które możemy dotrzymać – 

niedotrzymywanie  słowa  czy  terminów  psuje  nasz  wizerunek  i  relacje  z  innymi 

ludźmi.  Jeżeli  jednak  popełnimy  błąd,  przyznajmy  się  –  wtedy  ludzie  będą  nas 

bardziej szanować.

 

Zaistniej w firmie

Jeżeli  już  odnajdziemy się  w firmie  i  zaaklimatyzujemy,  chcemy,  aby  nas 

zauważono.  Dobrym miejscem na zaprezentowanie  siebie i  swoich umiejętności  są 

zebrania. Starajmy się bywać na nich jak najczęściej, ale wybierajmy te ważniejsze z 

kierownictwem, a unikajmy w dyplomatyczny sposób tych przegadanych, nudnych i 

nie  przynoszących  nikomu  korzyści.  Zgłaszając  chęć  bycia  na  zebraniach  z 

kierownictwem, będziemy mieć możliwość bezpośredniego kontaktu. Wówczas damy 

się poznać, a także pokażemy, że mamy coś do powiedzenia. Na początek wybierzmy 

takie zebranie, którego temat to nasza pasja – zyskamy wtedy dodatkowe atuty.

 

Jak być docenionym?
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W  kreowaniu  naszego  dobrego  wizerunku  duże  znaczenie  ma  informowanie  o 

sukcesach  (ale  nie  przechwalanie  się!).  Nie  jest  to  jednak  łatwe.  Zacznijmy  od 

dokumentowania  sukcesów,  aby  je  zacytować  w  potrzebnym  momencie. 

Wykorzystujmy  sytuacje:  jeżeli  pojawił  się  problem,  a  my  już  wcześniej  go 

rozwiązywaliśmy,  powiedzmy  o  tym,  wyraźmy  chęć  pomocy  i  poinformujmy  o 

sukcesie w kontekście rozwiązania problemu. I nie umniejszajmy wartości naszych 

osiągnięć, mówiąc „to nic takiego” – bądźmy dumni z osiągnięć. 

 

Więcej o kreowaniu wizerunku w pracy znajdziesz TUTAJ.
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