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WSTĘP
Oddaję w Państwa ręce kolejną edycję przewodnika dedykowanego osobom poszukującym
pracy. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby niniejsza
publikacja stała się dla Państwa pomocnym źródłem informacji o rynku pracy, a także inspiracją
do aktywnego działania w obszarze zawodowym.
Zmieniająca się gospodarka nieustannie wpływa na realia polskiego rynku pracy. Osoby, które
poszukują na nim swojego miejsca muszą radzić
sobie z nowymi wyzwaniami, mają jednak do
dyspozycji wiele możliwości wsparcia. Aby móc
je efektywnie wykorzystywać potrzebują przede
wszystkim wiedzy, która jest jednym z najcenniejszych zasobów współczesnego świata. Brak informacji oznacza brak możliwości działania, sprawnego radzenia sobie z zadaniami, jakie stawia
przed nami rzeczywistość.
Praktyczny przewodnik osoby poszukującej
pracy powstał nie tylko z myślą o tych, którzy stawiają pierwsze kroki na rynku pracy, ale również
o osobach, które już od dłuższego czasu bezskutecznie poszukują zatrudnienia lub po latach
pracy chcą zmienić zawód. Publikacja pomaga
zrozumieć prawa, jakimi rządzi się rynek, podpowiada jak dotrzeć ze swoją ofertą do pracodawcy,
wskazuje sposoby stworzenia profesjonalnej autoprezentacji w dokumentach aplikacyjnych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w Internecie.

Poszukujący zatrudnienia znajdą tu również najważniejsze informacje dotyczące bezpiecznych
wyjazdów do pracy poza granice naszego kraju
oraz dane teleadresowe instytucji, urzędów i organizacji pozarządowych świadczących pomoc
osobom bezrobotnym.
Otrzymacie Państwo nie tylko wiele praktycznych i szczegółowych informacji, ale także zachętę
do pracy nad sobą w zakresie autoanalizy. Autorzy poradnika – doradcy zawodowi - szczególną
uwagę zwrócili na obszar związany z poznaniem
samego siebie, swoich emocji, możliwości, umiejętności i predyspozycji zawodowych, a także
życiowych priorytetów po to, aby każdy mógł
sprecyzować cele i zaplanować ich skuteczną
realizację. Poszczególne rozdziały przewodnika
przeprowadzą Was przez proces poszukiwania
pracy, począwszy od podjęcia decyzji o wyborze
kierunku rozwoju zawodowego aż do podpisania
umowy z pracodawcą.
Jestem przekonany, iż przewodnik ten będzie
kompendium wiedzy i pomysłów jak poszukiwać
zatrudnienia, aby znaleźć satysfakcjonującą, odpowiadającą posiadanym kwalifikacjom i zainteresowaniom pracę.
Andrzej Lato
Dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
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W rozdziale I:
Zaakceptuj swoje emocje
Jak radzić sobie ze stresem?
Czym właściwie jest stres?
Skąd wiem, że to stres?
Co możesz zrobić, aby pozbyć się bagażu nadmiernego stresu?

Poznaję siebie
Co umiem, jakie posiadam kwalifikacje i zdolności?
Co lubię, czyli jakie mam zainteresowania?
Jaki jestem i co jest dla mnie ważne w pracy?
Osobowość
Wartości
Warunki zdrowotne i fizyczne
Cele

Na zakończenie - 10 przykazań optymisty
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dania psychologów, opisujące przebieg reakcji na
utratę. Niezależnie od powodu z jakiego straciłeś
pracę, prawdopodobnie ulegasz emocjom opisanym poniżej:

Zaakceptuj swoje emocje
Praca zawodowa jest dla ludzi źródłem codziennej aktywności, dostarcza doświadczeń, zapewnia kontakty społeczne, umożliwia samorealizację
poprzez stawianie sobie odpowiednich celów
i zadań oraz dążenie do ich osiągnięcia. Wreszcie stanowi źródło utrzymania.
Jeśli zostałeś zwolniony z pracy i od dłuższego
czasu nie możesz znaleźć nowej lub masz trudności z podjęciem zatrudnienia po ukończeniu
szkoły, Twoje poczucie własnej wartości na pewno powoli spada. Wiele osób długo nie może zaakceptować nowych realiów, czyli braku pracy
w zawodzie, któremu oddały swój czas i serce.
To normalne, że czujesz ból, rozgoryczenie lub
złość. W końcu bycie osobą bezrobotną jest jedną
z najbardziej stresujących sytuacji w życiu.
Utrata pracy, podobnie jak każda inna strata, uruchamia „karuzelę” emocji, które w konsekwencji
mają doprowadzić do przewartościowania zaistniałej sytuacji i stać się podstawą skutecznego
działania. Każdy człowiek przeżywa to w swoisty,
charakterystyczny dla siebie sposób. Istnieją jednak pewne schematy, określone przez liczne ba-
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Szok – doświadczany tym silniej, im bardziej niespodziewana była informacja o zwolnieniu. Charakteryzuje się paraliżem aktywności i zanikiem
wszelkich działań.
Zaprzeczanie, nieprzyjmowanie do wiadomości
– na tym etapie nie możesz uwierzyć w to, co się
stało, zaprzeczasz sytuacji w nadziei, że to pomyłka lub pracodawca jeszcze zmieni zdanie. Niektórzy czasami udają, że pracują i w tym celu wychodzą rano z domu.
Ulga – ostateczne potwierdzenie zaistniałej sytuacji często przynosi uczucie ulgi, kończy się stan
napięcia. Możesz mieć poczucie uwolnienia od
nielubianej, zbyt obciążającej pracy. Otrzymanie
odprawy na pewien czas zabezpiecza sytuację
finansową i daje poczucie bycia na długich wakacjach.
Złość – w kolejnej fazie pojawiają się uczucia gniewu i zazdrości. Myślisz: „Dlaczego ja?”, przecież byłeś kompetentnym, solidnym i zaangażowanym
pracownikiem. Jesteś zły na swoją firmę, że zwolniła Ciebie, a nie kogoś innego, jesteś wściekły na
szefa, że dopuścił do sytuacji, która pozbawiła Cię
pracy, zazdrościsz kolegom, którzy pozostali w zakładzie, niechętnie rozmawiasz z członkami rodziny, którzy - jak podejrzewasz - mogą o Tobie źle
myśleć z powodu zwolnienia.
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Nawet jeśli zwolnienie spowodowane było Twoim
błędem lub niedopatrzeniem trwanie w poczuciu winy i złości na siebie w niczym nie pomoże.
Zamiast wciąż roztrząsać w myślach zaistniałą sytuację, spróbuj potraktować ją jako lekcję na przyszłość. Pomyśl, czego Cię ona nauczyła i wyciągnij
wnioski.
Targowanie się – w myślach próbujesz przekonać swojego pracodawcę, że zwalniając Cię popełnił błąd. Może nawet postanawiasz spotkać się
z szefem, aby zaproponować mu pracę za niższą
stawkę. Zwykle takie działania nie mają już sensu,
a Ty tylko marnujesz energię skupiając się na przeszłości zamiast patrzeć w przyszłość.
Panika – będąc na tym etapie „emocjonalnej
karuzeli” zaczynasz poszukiwać pracy. Robisz to
jednak bardzo chaotycznie, niejednokrotnie podejmując działania z góry skazane na porażkę np.
wyszukujesz ogłoszeń, na które jednak nie odpowiadasz albo aplikujesz do pracy w zawodzie nie
posiadając odpowiednich kwalifikacji. Tym sposobem szybko nabierasz przekonania, że nie ma dla
Ciebie pracy.
Smutek – gdy poszukujesz pracy bez powodzenia, szybko może dopaść Cię poczucie przygnębienia i beznadziei. Tracisz poczucie bezpieczeństwa, niezależności i szacunku do samego siebie.
Tym samym obniża się Twoje poczucie własnej
wartości. To szczególnie niebezpieczny etap, łatwo bowiem „utknąć” w nim na zbyt długi czas.
Staraj się przezwyciężyć niechęć, nie unikaj ludzi
i - jeśli trzeba - nawet zmuś się do działania.

Akceptacja – kiedy uświadomisz sobie, że nie jesteś w stanie zmienić tego, co się stało i zaczynasz
zastanawiać się co robić dalej to znak, że rodzi się
akceptacja. To najlepszy okres na dokonanie oceny swoich kwalifikacji i możliwości zawodowych
oraz intensywne poszukiwanie pracy. To również
świetny moment na podjęcie decyzji dotyczącej
przyszłości. Utrata pracy, jak każda sytuacja kryzysowa, która pojawia się w naszym życiu, może stać
się zaczątkiem ważnych zmian prowadzących do
rozwoju. Ludzie, którzy mają za sobą doświadczenie utraty pracy często mówią, że zaistniała sytuacja zmusiła ich do aktywności, do szukania nowej
drogi i obecnie są znacznie szczęśliwsi. Większość
z nas wybiera bezpieczeństwo zatrudnienia i nie
postawiłaby się dobrowolnie w takiej sytuacji, dopiero wymuszona zmiana daje odwagę i motywację do wprowadzenia nowej jakości w naszym życiu1. Są osoby, które przechodzą przez cały cykl „żalu
po stracie" bardzo szybko i równie szybko, odzyskują
równowagę. Innym akceptacja zajmuje wiele czasu
oraz wymaga od nich ciężkiej pracy. Niektórzy nigdy
nie dochodzą do fazy akceptacji, pozostając gdzieś
w środku cyklu, na etapie zaprzeczania, gniewu lub
depresji. W takiej sytuacji dobrym pomysłem jest
rozmowa ze specjalistą np. psychologiem pracującym z osobami bezrobotnymi (na spotkanie można umówić się w powiatowym lub wojewódzkim
urzędzie pracy) albo udział w tzw. grupie wsparcia
z innymi osobami, które przeszły podobną drogę
i znalazły pomyślne rozwiązanie. Jeśli po raz pierwszy doświadczyłeś bezrobocia, symptomy, które odczuwasz są dla Ciebie zupełnie nowe i samodzielne
rozwinięcie strategii radzenia sobie z nimi może Ci
1 Alicja Kostecka, Program Klubu Pracy, Warszawa 1997, s.62-63
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zająć bardzo dużo czasu. Osoby, które zajmują się
tym problemem na co dzień lub już przez coś podobnego przechodziły, są w stanie dostarczyć Ci
niezbędnej wiedzy i wsparcia.
Jeśli w Twoim życiu zdarzyło się tak, że stałeś się
osobą bezrobotną ważne jest, abyś przyjrzał się
swoim emocjom, spróbował je zrozumieć i zaakceptować. Przedłużający się żal, smutek, złość
mogą stać się przyczyną bezsenności, szukania ukojenia w alkoholu, powodować problemy
ze zdrowiem fizycznym i psychicznym. Ty sam
najlepiej zidentyfikujesz swoje emocje. Nie pozwól, aby inni, nawet w dobrej wierze, mówili
Ci, jak powinieneś reagować. Rady typu: „weź się
w garść” lub „nie przesadzaj, ludzie mają większe problemy” naprawdę nie pomagają. Wręcz
przeciwnie, w ten sposób, mimo dobrych intencji łatwo wzbudzić w osobie bezrobotnej poczucie winy i niemocy. Pamiętaj jednak, że pozwolenie sobie na odczuwanie różnych emocji nie
oznacza, że należy im się całkowicie „poddać”.
Nie dopuszczaj do sytuacji, w której smutek,
lęk czy gniew spowodują, że nie będziesz miał
pełnej kontroli nad swoim zachowaniem, a komfort życia znacząco spadnie. Jeśli doświadczasz
bardzo silnych emocji i nie możesz sobie z nimi
poradzić, skorzystaj z pomocy specjalisty (psychologa, terapeuty).
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Jak radzić sobie ze stresem?

Czym właściwie jest stres?
Słowo "stres" często pojawia się w kontekście
sytuacji związanych z nagłą utratą pracy, długotrwałym pozostawaniem bez zatrudnienia lub
jego bezskutecznym poszukiwaniem. Pojęcie to
zrobiło w ciągu ostatnich lat wielką karierę. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że stało się
modne.
Co właściwie oznacza stres? Skąd się bierze?
Czy zawsze wpływa na człowieka w sposób negatywny? Jak z nim żyć? – to najważniejsze pytania,
na które chcemy znaleźć odpowiedź.
Stan stresu powstaje wtedy, gdy stawiane przed
człowiekiem wymagania rozmijają się z jego możliwościami. Należy w tym miejscu dodać, iż nie
mamy tu na myśli realnych możliwości jednostki
a raczej subiektywną ich ocenę. To my sami stając
w obliczu określonych okoliczności np. utraty pracy, dokonujemy oceny czy jest to przede wszystkim strata, zagrożenie dla naszego dobrostanu

11

czy może raczej wyzwanie i szansa na rozwój.
Jednocześnie podświadomie kalkulujemy własne możliwości poradzenia sobie z zaistniałą sytuacją. Biorąc pod uwagę powyższe, trudno uniknąć
stwierdzenia, że przynajmniej w części sami jesteśmy „autorami” swojego stresu.
Sytuacje, które powodują stres charakteryzuje:
• złożoność/trudność,
• zaskoczenie (pojawiają się nieoczekiwanie),
• niezwykłość/niestandardowość,
• niepewność,
• zmienność,
• brak poczucia kontroli (niemożność wpływania na przebieg zdarzeń).
Każdą sytuację potencjalnie wywołującą stres
możemy zinterpretować na różne sposoby. Jeśli
właśnie straciłeś pracę albo mimo wysiłków nie
znajdujesz odpowiedniej, możesz pomyśleć: że
nie masz wystarczających kwalifikacji, sytuacja na
rynku jest tak trudna, że pewnie nigdy nie znajdziesz zatrudnienia w zawodzie, tylko tracisz czas
na bezskuteczne poszukiwania, a w dodatku pracodawcy tylko wykorzystują swoich pracowników
– za mało płacą i zbyt dużo wymagają.

•
•
•

praca jest ważna, ale są jeszcze inne istotne
rzeczy w życiu,
to przejściowy okres, brak zatrudnienia nie
będzie trwał wiecznie,
czas pozostawania bez pracy to świetna okazja, by dokonać zmian, zawsze marzyłem, żeby
robić w życiu coś zupełnie innego np. zarabiać
pieniądze realizując swoją pasję2.

Badania psychologiczne potwierdzają, że najważniejszym czynnikiem określającym sposób radzenia sobie z bezrobociem jest spostrzeganie tego
problemu. O wiele lepiej radzą sobie ludzie, którzy są w stanie dojrzeć w utracie pracy okazję do
zmiany, wzbogacenia życia o nowe treści, zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności (przekwalifikowania się). Przytaczając popularną metaforę
- lepiej radzą sobie ludzie, którzy widząc szklankę wypełnioną w 50% mówią: "O, ta szklanka jest
do połowy pełna!" niż ci, którzy mówią: "O nie! Ta
szklanka jest do połowy pusta!".

Dobrze jednak wiesz, że nie wszyscy ludzie interpretują rzeczywistość snując czarne scenariusze.
Są tacy, pewnie sam też znasz kogoś takiego, którzy w podobnej sytuacji skłonni są raczej przyjmować następujące wyjaśnienia:
•

nie jestem sam, bardzo wielu ludzi traci pracę
ze względu na duże tempo zmian w ekonomii
i gospodarce,
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2 Elżbieta Wojciszke, Katarzyna Roszman, Poradnik poszukiwania
pracy, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk
2011, s.10.
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Skąd wiem, że to stres?
Stres manifestuje się poprzez fizyczne pobudzenie, a także emocje, tj. lęk, złość, smutek, napięcie,
czasem również – jeśli sytuację zinterpretujemy
jako wyzwanie - uczucie przyjemnego podniecenia. Długotrwałe funkcjonowanie pod obciążeniem lub doświadczenie nagłego zdarzenia powodującego silny stres może stać się przyczyną
szeregu dolegliwości natury fizycznej i psychologicznej, często powodując znaczny dyskomfort.
Ustosunkowując się do poniższych stwierdzeń łatwo możesz określić, na ile stres wpływa na Twoje
samopoczucie i zdrowie (zaznacz te punkty, które
odnoszą się do Twoich doświadczeń i przeżyć):
• Jestem stale rozdrażniony.
• Czuję przyspieszone bicie serca.
• Bez powodu ogarnia mnie niepokój.
• Pamięć często mnie zawodzi, nie mogę sobie
przypomnieć potrzebnych informacji.
• Uważam, że ludzie źle mnie traktują.
• Nie mogę się na niczym skupić.
• Często boli mnie głowa.
• Mam wilgotne dłonie.
• Nie mam apetytu albo jestem stale głodny.
• W ustach czuję suchość.
• Mam problemy ze snem: nie mogę zasnąć,
często się budzę.
• Rankiem wstaję zmęczony i z niechęcią myślę
o nowym dniu.
• Ciągle jestem z siebie niezadowolony.
• Boli mnie krzyż jakbym dźwigał ciężary.
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•
•
•
•

Z trudem oddycham, mam duszności.
Kark i ramiona mam sztywne.
Mam problemy z trawieniem.
Tracę zainteresowanie przyjemnościami3.

Im więcej punktów odnosi się do Twojego aktualnego samopoczucia, tym bardziej podlegasz negatywnemu oddziaływaniu stresu.
Odczuwanie symptomów stresu jest rzeczą jak
najbardziej naturalną i potrzebną. Stres aktywizuje pewne mechanizmy w organizmie mobilizując
nas do działania i radzenia sobie z rzeczywistością.
Jak pewnie doskonale wiesz, stres towarzyszy nam
nie tylko w sytuacjach trudnych i przykrych, ale
także wtedy, gdy czeka nas coś miłego, np. randka
lub wyjazd na wypoczynek do innego kraju. Sam
w sobie stres nie robi nam krzywdy pod warunkiem, że występuje w natężeniu, z którym nasz organizm potrafi sobie sprawnie poradzić. Staje się
groźny, gdy jest za silny lub trwa zbyt długo. Z tą
drugą sytuacją mamy do czynienia często wtedy,
gdy człowiek nawykowo, automatycznie ocenia
różne zdarzenia jako zagrażające.
Najczęściej rozpoznajemy go po skutkach, jakie
wywołuje. Przy czym znacznie łatwiej dostrzec negatywne konsekwencje ostrego stresu, ponieważ
pojawiają się prawie natychmiast. Znacznie trudniej natomiast zidentyfikować skutki stresu chronicznego, które są często odroczone i obserwuje
się je nawet po kilku latach.
Sygnałem informującym mogą być dolegliwości fizyczne, takie jak: bolesne napięcie mięśni, kłopoty
gastryczne, dolegliwości ze strony układu krążenia,
3 I. H. Niejodek, Z. Ratajczak, Człowiek w sytuacji stresu, Wyd. UŚ,
Katowice 2000
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spadek odporności organizmu – częstsza zapadalność na różnorakie infekcje, zmiany skórne.
O przeżywaniu stresu mogą także świadczyć zmiany w zachowaniu, sposobie myślenia i postrzegania rzeczywistości. Jeśli częściej sięgasz po alkohol
lub środki uspakajające, rzucasz się w wir pracy
i masz kłopoty ze snem, nie potrafisz odpocząć
lub przeciwnie: brak Ci sił i często uciekasz
w łatwe przyjemności np. oglądanie telewizji, jesteś rozdrażniony, szybko się irytujesz, trudno Ci
porozumieć się z najbliższymi, to znak, że powinieneś pomyśleć o zmianach w swoim życiu.

Co możesz zrobić, aby pozbyć się
bagażu nadmiernego stresu?
Aby poradzić sobie z napięciem i obciążeniem
emocjonalnym ludzie stosują różne strategie. Skupiają się na przeżywanych emocjach poddając je
szczegółowej analizie, szukają kontaktu z innymi,
podejmują różnorakie działania zastępcze, aby
odsunąć swoją uwagę od problemów, starają się
usunąć przyczynę stresu poprzez zmianę sytuacji lub modyfikację sposobu jej interpretacji. Nie
wszystkie działania przynoszą jednakowo dobre
rezultaty. Dużo zależy od możliwości wpływania
na rzeczywistość (nie zawsze usunięcie przyczyny
stresu jest wykonalne).
Nie ma jednej, uniwersalnej recepty – cudownego środka, który pozwoli szybko i efektywnie poradzić sobie z każdym stresującym zdarzeniem.
Ludzie różnią się miedzy sobą i każdy musi sam
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odkryć metodę, która działa na niego najlepiej.
Szukając swojego sposobu na stres możesz jednak skorzystać z efektów pracy badaczy i psychologów oraz ze sposobów wypróbowanych przez
innych:
• Naucz się lepiej gospodarować czasem sporządzaj plan dnia, a nawet tygodnia, spis
rzeczy, które masz do załatwienia bardzo pilnie i takich, które mogą jeszcze zaczekać. To
ważne, ponieważ jedną z najbardziej stresujących cech współczesnego świata jest przyspieszenie tempa naszego życia, to, że nigdy
nie mamy dość czasu, by wykonać wszystkie
zaplanowane czynności.
•

Inwestuj w swoje kompetencje i umiejętności, to pozwala łatwiej dostosować się do
zmieniających się wymagań i nowych wyzwań.

•

Stawiaj sobie realistyczne cele - ustal, co
chcesz osiągnąć i w jakim czasie. Sporządź
plan działań, ale nie bądź dla siebie zbyt wymagający. Skromna liczba dobrze wykonanych zadań lepiej redukuje stres niż długa lista
zamierzonych przedsięwzięć, której w żaden
sposób nie uda Ci się zrealizować.

•

Nie staraj się być perfekcjonistą - nie musisz
wszystkiego robić bezbłędnie. Jeśli zdarzy Ci
się popełnić błąd, przyjmij za niego odpowiedzialność, wyciągnij wnioski na przyszłość i nie
rozpamiętuj niepowodzenia w nieskończoność.

•

Bądź wyrozumiały dla siebie i innych, pamiętaj, że nie ma ludzi, którzy „zawsze wszystko wiedzą”, „zawsze zdążają na czas”, „zawsze

PRACA PILNIE POSZUKIWANA

i najbardziej sprawdzonych sposobów na
okiełznanie stresu. Jeśli nie lubisz sportu, możesz po prostu poświęcić godzinę dziennie na
spacer.

zajmują pierwsze miejsce”, „zawsze wszystkich
lubią” i „zawsze są przez wszystkich lubiani”.
•

W myśleniu o sobie i swoich obowiązkach staraj się unikać zwrotów: „zawsze”, „muszę”,
„powinienem”, używaj raczej stwierdzeń:
„chcę”, „mogę”, „potrafię” – i tak zrobisz to, co
trzeba, a nie wywołasz u siebie dodatkowego
napięcia. Ponadto łatwiej będzie Ci myśleć o sobie jako człowieku, który ma wybór i wpływ na
rzeczywistość.

•

Nie troszcz się o rzeczy, na które nie masz
wpływu - nie jesteś w stanie zmienić pogody,
ani sytuacji ekonomicznej na świecie. Pozwól,
by życie toczyło się samo, a Ty koncentruj się
tylko na tym, nad czym masz kontrolę.

•

Raz na jakiś czas „złap oddech” i zadaj sobie
pytanie: „Czy to, co teraz robię, jest dla mnie
ważne w życiu?”. Potem zdecyduj co dalej.

•

Inwestuj w przyjaźń i dobre relacje z bliskimi – to cenne wsparcie w chwilach kryzysu
i zwątpienia.

•

Porozmawiaj z kimś, kto naprawdę ma
ochotę Cię wysłuchać - nie udawaj kogoś,
kto nie może się mylić ani okazywać słabości.
Pozwól sobie pomóc.

•

Stosuj techniki relaksacyjne - może to być
joga, medytacja czy proste kontrolowanie oddechu. Sprawią one, że poczujesz się wyciszony i spokojny (warunek - musisz być systematyczny).

•

Uprawiaj sport i utrzymuj kontakt z naturą
- ćwiczenia fizyczne są jednym z najstarszych

OD CZEGO ZACZAC
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•

Miej czas dla siebie - rób sobie drobne przyjemności (obejrzyj dobry film, odwiedź przyjaciela).

•

Zdrowo się odżywiaj - pamiętaj, że istnieje
ścisły związek między fizyczną i psychiczną
stroną człowieka. Unikaj używek: papierosów,
kawy, alkoholu. Prędzej czy później zła dieta
(bogata w tłuste potrawy i słodycze) negatywnie wpłynie na Twój nastrój i energię do działania.

•

Rozwijaj w sobie poczucie humoru - stare przysłowie mówi, że śmiech to zdrowie. Jest w tym
dużo racji, bo pozwala on wyzbyć się napięcia
i jest najszybszym reduktorem stresu4.

4 Carole McKenzie, „Doskonała kontrola stresu” REBIS, Poznań
2000, s. 89-92
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dejmowałeś decyzje zawodowe, jakie argumenty
były szczególnie ważne i rozstrzygające.
Autoanaliza pomoże Ci:
•
•

Poznaję siebie

•

uświadomić sobie, jaka jest Twoja pozycja
wyjściowa w staraniach o pracę,
sporządzić dokumenty aplikacyjne: życiorys
zawodowy (curriculum vitae) i list motywacyjny,
przygotować informacje przydatne podczas
rozmowy kwalifikacyjnej.

Każde działanie, a szczególnie to dotyczące tak
ważnej dla Ciebie sprawy, jaką jest wybór dalszej
drogi rozwoju zawodowego, powinno być poprzedzone namysłem. Niezależnie czy stoisz dopiero przed wyborem pierwszego miejsca pracy,
czy chcesz dokonać zmian i spróbować swoich sił
w innej branży, pierwszym etapem przy podejmowaniu decyzji powinno być zastanowienie się nad
potencjałem, jaki posiadasz. Odkrycie własnych
talentów, najbardziej preferowanych zajęć, umiejętności oraz źródeł motywacji do pracy znacząco
zwiększa szansę na podjęcie trafnej decyzji.
Zastanów się, jakie pomysły na siebie miałeś na
różnych etapach swojego życia zawodowego,
spisz je na kartce – mogą stać się cenną wskazówką na przyszłość. Być może w sytuacji życiowej
zmiany postanowisz wrócić do któregoś z nich.
Pomyśl, czego dowiedziałeś się o sobie w dotychczasowej pracy lub podczas praktyk zawodowych,
jak postrzegali Cię inni, jakie sugestie mieli w stosunku do Ciebie Twoi pracodawcy, przełożeni,
współpracownicy oraz koledzy.
Przypomnij sobie, w jaki sposób dotychczas po-
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Co umiem, jakie posiadam
kwalifikacje i zdolności?

Istnieje coś o wiele rzadziej
spotykanego, o wiele lepszego, o wiele
bardziej niezwykłego niż umiejętność.
To umiejętność rozpoznawania
umiejętności
E. Hubbard

Pomyśl o tym, co potrafisz. Na przestrzeni swojego życia podejmowałeś pewnie wiele działań
zdobywając cenne doświadczenia - nie mamy tu
na myśli jedynie doświadczeń związanych z pracą
zawodową. Zastanów się w czym jesteś dobry, do
czego masz specjalne uzdolnienia lub talent.
Wykształcenie
Spisz wszystkie szkoły, do których uczęszczałeś,
zanotuj daty rozpoczęcia i ukończenia nauki, uzyskane tytuły, świadectwa, dyplomy, nagrody, wyróżnienia itp.

OD CZEGO ZACZAC
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Przebieg pracy zawodowej
Jeśli już kiedyś pracowałeś, spisz wszystkie poprzednie miejsca zatrudnienia z uwzględnieniem
pracy w niepełnym wymiarze czasu, sezonowej,
wykonywanej na własny rachunek, „na czarno”
oraz wolontariatu.
Jeśli poszukujesz pierwszej pracy, pomyśl, czego
nauczyłeś się podczas staży, praktyk zawodowych,
działalności w różnych organizacjach szkolnych,
studenckich itp.
Analizując przebieg doświadczenia zawodowego,
przypomnij sobie, jakie powierzono Ci obowiązki,
jakie umiejętności zdobyłeś, pamiętaj zwłaszcza
o sukcesach i osiągnięciach.
Umiejętności
To czynności, które potrafisz wykonywać. Umiejętności nabywasz podczas nauki w szkole, pracy
zawodowej, a także podczas realizacji swoich zainteresowań.
Umiejętności można podzielić na:
•

uniwersalne - zdobyte na innych stanowiskach lub w innej pracy, które łatwo możesz
wykorzystać u przyszłego pracodawcy, np.
szybkość, dokładność;

•

specjalistyczne – ściśle związane ze specyfiką
zawodu np. obsługa określonych maszyn lub
programów komputerowych;

•

adaptacyjne – odnoszą się do cech osobowości, decydują o procesie adaptacji do środowiska, pomagają we właściwych kontaktach
z innymi, pozwalają dobrze organizować czas
np. kreatywność, komunikatywność.
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Zdolności
Można określić je jako predyspozycje do łatwego
opanowywania pewnych umiejętności, zdobywania wiedzy, uczenia się. Najwyższy stopień rozwoju
uzdolnień określa się terminem – talent, czyli zbiór
różnych zdolności umożliwiających twórcze wykonywanie jakiegoś zadania na najwyższym poziomie. Wyróżniamy m.in.: zdolności rachunkowe,
techniczne, werbalne, kierownicze, artystyczne.
Kwalifikacje
To specyficzne umiejętności zawodowe, zdobywane w procesie uczenia się, potwierdzone odpowiednim dyplomem, świadectwem i związane
z wykonywaniem konkretnego zawodu. Często
są one specjalistyczne i przyporządkowane do
konkretnego stanowiska pracy, np. znajomość
księgowości, gotowania potraw kuchni chińskiej,
nauczania dzieci przedszkolnych.
Kompetencje
Coraz częściej pracodawcy poszukując pracownika odnoszą się już nie do kwalifikacji, ale oczekują kandydatów z określonymi kompetencjami.
Mianem kompetencji określa się zbiór wiedzy
merytorycznej, kwalifikacji, motywacji, umiejętności organizacji pracy własnej oraz określonych
predyspozycji osobowościowych. Można o nich
wnioskować jedynie na podstawie zachowań.
Jako kompetentną określa się osobę, która dzięki
kwalifikacjom, umiejętności komunikacji i współdziałania, doświadczeniu i cechom charakteru
bardzo dobrze wykonuje swoją pracę, niezależnie od zajmowanego stanowiska5.
5 Elżbieta Liwosz, Małgorzata Nowak, Katarzyna Pankiewicz, Szukam
pracy, Program szkolenia w klubie pracy, Warszawa 2009, s. 124
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Umiejętność postępowania z ludźmi
jest takim samym towarem handlowym
jak cukier czy kawa.
I zapłacę za tę umiejętność więcej niż
za jakąkolwiek inną pod słońcem
J.D. Rockefeller

Zwróć uwagę na fakt, że obecnie pracodawcy
poszukują nie tylko osoby posiadającej określony zasób wiedzy i konkretnych umiejętności, ale
przede wszystkim człowieka, który sprawdzi się
w kontaktach z klientem i kontrahentem oraz będzie potrafił pracować w zespole.
Kompetencje społeczne przyczyniają się do skutecznej interakcji z otoczeniem. To właśnie one
warunkują stopień, w jakim jesteś w stanie przystosować się do nowych, zmieniających się warunków,
jak szybko reagujesz w sytuacji trudnej, jak bardzo
jesteś odporny na sytuacje stresowe, czy wywołujesz konflikty w grupie itp. To wszystko składa się na
Twój ogólny wizerunek jako pracownika.
Dzisiejszy, rozwinięty rynek edukacyjny, pozwala doszkolić potencjalnego pracownika, tak aby
w stosunkowo krótkim czasie przyswoił niezbędną wiedzę merytoryczną i konkretne umiejętności.
Kompetencje społeczne nie podlegają treningowi
w takim zakresie, ponieważ są w dużym stopniu
związane z cechami osobowości. Trudno nauczyć
kandydata, który nie lubi pracować z ludźmi, pozytywnego nastawienia do klienta.

PRACA PILNIE POSZUKIWANA

Pamiętaj!
Pracę otrzymuje się w 70% dzięki wiedzy fachowej i w 30% dzięki zdolnościom społecznym. Traci się ją zaś w 70% z braku zdolności
społecznych i w 30% z braku kwalifikacji merytorycznych.

Co lubię, czyli jakie mam
zainteresowania?
Zainteresowania
To skłonność do wykonywania pewnych czynności lub zajmowania się określonymi przedmiotami. Zainteresowania wyzwalają w człowieku
naturalną chęć poznania i zrozumienia otoczenia poprzez konkretny sposób spędzania czasu
wolnego, rozrywkę, odpoczynek i naukę. Pewne
grupy zainteresowań przypisane są określonym
profesjom, tak więc posiadanie ich ułatwia wybór
zawodu.
Podział zainteresowań: techniczne, urzędnicze,
naukowe, artystyczne, społeczne, menedżerskie/
kierownicze.
Pomyśl o swoich zainteresowaniach, hobby, sporcie,
który uprawiasz, wszystkich zajęciach wykonywanych w czasie wolnym. Zastanów się, w czym
jesteś dobry, do czego masz specjalne uzdolnienia. Te informacje mogą być pomocne w sytuacji,
gdyby okazało się, że Twoje wykształcenie i dotychczasowe doświadczenie zawodowe są mało
przydatne na rynku pracy.

OD CZEGO ZACZAC
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•

Jeśli jesteś z natury osobą otwartą, aktywną,
energiczną, przebojową i dominującą, lubisz
zmiany, masz pozytywne nastawienie do życia, łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi i dobrze czujesz się w towarzystwie, to z dużym
prawdopodobieństwem można powiedzieć,
że jesteś ekstrawertykiem. Cechy, które posiadasz sprawiają, że świetnie odnajdziesz się
w pracy, w której ważne są kontakty z ludźmi i wychodzenie z inicjatywą. Zdecydowanie lepiej sprawdzisz się jako przedstawiciel
handlowy, pracownik agencji reklamowej lub
przedsiębiorca niż jako księgowy.

•

Natomiast, jeśli dostrzegasz w sobie raczej
cechy introwertyka, masz spokojne usposobienie, nawiązywanie kontaktów z ludźmi nie
sprawia Ci wielkiej przyjemności a do świata
podchodzisz z dystansem i bez entuzjazmu,
powinieneś pomyśleć o pracy zapewniającej
pewną stałość. Ważne, aby Twoje obowiązki
były wyraźnie określone a grono współpracowników niezbyt liczne. Pewnie świetnie
sprawdzisz się pracując jako projektant, architekt, kartograf, opiekun zwierząt.

•

Oceń, jakie jest Twoje nastawienie do innych
osób. Czy generalnie lubisz współpracować
z ludźmi, oceniasz innych jako życzliwych,
masz do nich zaufanie, przejmujesz się ich
kłopotami, jesteś nastawiony ugodowo i przyjaźnie. Jeżeli tak, to masz szansę na sukces
w zawodach wymagających intensywnych
kontaktów interpersonalnych, szczególnie
jeśli mają one charakter „pomocowy” lub usłu-

Jaki jestem i co jest dla mnie
ważne w pracy?

Osobowość
Osobowość to coś, co Cię wyróżnia. Dzięki niej
jesteś taki, jaki jesteś i zachowujesz się w charakterystyczny dla siebie sposób. Obserwując swoje
reakcje na otaczającą Cię rzeczywistość, zachowania, myśli i odczucia łatwo możesz zauważyć, że
niektóre cechy Twojej osobowości ułatwiłyby Ci
pracę w określonych zawodach, a utrudniły wykonywanie innych.
Pracodawca zatrudnia pracownika posiadającego
nie tylko określone kwalifikacje i umiejętności, ale
także konkretne cechy osobowości, umożliwiające reprezentowanie firmy oraz zachowywanie się
stosownie do sytuacji i zajmowanego stanowiska.
Zastanów się zatem nad swoimi cechami charakteru i sposobem bycia w kontekście pracy, o którą
się starasz.
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angażuj się w pracę badawczą np. na swojej
uczelni lub realizuj swoje pasje np. sprzedając
własnoręcznie robioną biżuterię.

gowy, takich jak opiekun osób starszych lub
dzieci, kosmetyczka, doradca klienta.
•

Jeśli natomiast zwykle nie nawiązujesz ciepłych i bliskich relacji z innymi, kontakty interpersonalne traktujesz raczej w kategoriach
rywalizacji, za to mocno koncentrujesz się
na sobie i swoich problemach, powinieneś
poszukać zawodu, w którym liczy się przede
wszystkim wiedza i profesjonalizm a nie kontakty międzyludzkie. Taką pracę znajdziesz
np. w biurze tłumaczeń lub przedsiębiorstwie
produkcyjnym.

•

Zastanów się, w jaki sposób reagujesz na
bodźce zewnętrzne. Czy potrafisz zachować
spokój, trudno wytrącić Cię z równowagi, zwykle jesteś zadowolony i zrelaksowany, czy raczej Twoje reakcje bywają nadmiarowe, często
jesteś niespokojny i szybko się denerwujesz?
Czy Twoimi działaniami kierują emocje, a praca pod wpływem stresu nie mobilizuje, tylko
dezorganizuje Twoje działania? W zależności
od odpowiedzi, której udzielisz na powyższe
pytania, wybierz pracę, która dostarczy Ci
adekwatnej ilości bodźców. Są zawody, np. ratownik medyczny, menedżer, które wymagają
odporności na stres i dużej dozy optymizmu.

•

Pomyśl, jak ważna w Twoim życiu jest wyobraźnia, czy lubisz doświadczać nowych rzeczy, często przychodzą Ci do głowy ciekawe
pomysły, od innych słyszysz, że jesteś kreatywny i masz wyjątkową ciekawość świata. Jeśli
jesteś osobą otwartą na doświadczenia i łatwo
przystosowujesz się do nowości, wykorzystaj
tę cechę i poszukaj pracy jako dziennikarz, za-
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•

Jeśli masz bardziej praktyczne nastawienie do
życia i nie lubisz nowości, to z dużym prawdopodobieństwem jesteś osobą skrupulatną,
dokładną i dobrze tolerujesz służbowe zależności. Wykorzystaj swoje predyspozycje tam,
gdzie ważne jest powtarzanie i doskonalenie
stałych czynności oraz rzetelność, np. w zawodach: urzędnik, księgowy, pracownik administracyjno - biurowy.

Pamiętaj, że wymienione wyżej cechy nie
podlegają wartościowaniu, nie ma lepszych
i gorszych, są tylko źle wykorzystane! Dlatego tak ważne jest, abyś miał świadomość swoich predyspozycji i znalazł zajęcie, w którym
będziesz mógł je rozwijać stając się specjalistą
w swoim fachu. Nie ma ludzi, którzy wszystko robią perfekcyjnie, tak jak nie ma osób, które do niczego się nie nadają. Cała sztuka polega na tym, aby znaleźć pracę odpowiednią
pod względem tempa i charakteru wykonywanych zadań, ilości kontaktów interpersonalnych
i zakresu odpowiedzialności6.
Praca niezgodna z Twoimi predyspozycjami
prędzej czy później stanie się źródłem stresu,
frustracji i zmęczenia.
Jeśli trudno Ci określić swoje predyspozycje i masz
wątpliwości, jaka praca byłaby najlepsza dla Ciebie,
6 Kompendium przedsiębiorczości, praca zbiorowa, Departament ds.
Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji MPiPS, Warszawa
2008, s. 15-17
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możesz poprosić o pomoc doradcę zawodowego lub psychologa, który rozmawiając z Tobą
i wykonując odpowiednie testy, pomoże zrozumieć
Twoją osobowość i znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Wartości
To rzeczy i sprawy, które mają znaczenie i pobudzają lub hamują działanie człowieka. Tworzą pewien system i powiązane są z potrzebami jednostki. Wskazują na to, co jest dla nas w danej chwili
najważniejsze. Osoby chcące osiągnąć określoną
wartość starają się podejmować konkretne działania oraz sposoby zachowania się. Praca, by była
zaakceptowana musi być zgodna z osobistymi wartościami człowieka. Zmieniają się one wraz z wiekiem, doświadczeniem i sytuacją życiową. Jeśli wiesz
i rozumiesz, co najbardziej cenisz w pracy, łatwiej
będzie Ci podejmować właściwe decyzje i uniknąć
konfliktu wartości.
Przykłady wartości wynikających z pracy:
satysfakcja, stabilizacja, pozycja społeczna, pieniądze, awans zawodowy, realizowanie ambicji,
profesjonalizm, podejmowanie decyzji, poczucie
bezpieczeństwa, bycie szefem, tworzenie nowych
rzeczy, wyzwania.
Określ swój system wartości - pomoże Ci to w poszukiwaniu pracy, w której może być on realizowany!
„Kotwice kariery Scheina”
Edgar Schein, badacz kultury, na podstawie przeprowadzonych analiz doszedł do wniosku, że
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istnieje ścisły związek między wyznawanym systemem wartości, posiadanymi potrzebami a obranym rodzajem kariery. Wyodrębnił osiem grup
wartości i nazwał je „kotwicami kariery”.
Profesjonalizm
Osobom wybierającym ten profil kariery zawodowej towarzyszy dążenie do „bycia fachowcem” w konkretnej dziedzinie, potwierdzenia
własnego mistrzostwa. Tacy ludzie w toku
swoich karier zauważają, że mają motywację,
talent oraz wysokie kompetencje techniczne
lub specjalistyczne do wykonywania pracy,
którą chcą się zajmować. Dopinguje ich także
poczucie, że są ekspertami w swojej dziedzinie.
Jeśli dostają zadania z innych obszarów, ich satysfakcja maleje. Takie osoby nie są zazwyczaj
zainteresowane stanowiskami kierowniczymi.
Przywództwo
Celem zawodowym osób wyznających tę
wartość jako naczelną jest zdobycie nowych
doświadczeń w zakresie zarządzania, podejmowania decyzji, zwiększenie zakresu władzy
i odpowiedzialności oraz dążenie do sukcesu
finansowego. Zauważają one, że „menedżerowanie” wymaga umiejętnego łączenia kompetencji analitycznych, interpersonalnych i organizacyjnych.
Autonomia i niezależność
Związana jest z dążeniem do poszerzenia
marginesu własnej swobody, uwolnienia się
z krępujących więzów i ograniczeń związanych
z biurokracją i autokratyzmem przełożonych.
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W miejscu pracy osoby takie nie są w stanie dostosować się do reguł ustanowionych przez innych, np. godzin, procedur, stroju służbowego.
Silnie nastawione na samodzielność nie poszukują stanowisk kierowniczych, ale nie chcą też
być jedynie wykonawcami poleceń zwierzchników. Z racji posiadania np. specjalistycznej
wiedzy, dążą do wykonywania niezależnych
zawodów i wtedy same tworzą reguły postępowania, wobec których są bardzo zdyscyplinowani. Ten typ kariery wybierają jednostki
o wysoko rozbudowanym poczuciu osobistej
odpowiedzialności, które motywuje brak ścisłego nadzoru i duża samodzielność.
Bezpieczeństwo i stabilizacja
Ludzie nastawieni na tę „kotwicę” dążą przede
wszystkim do tego, by kolejne etapy ich kariery dawały się przewidzieć. Głównym motorem
działania jest w tym przypadku emocjonalny
związek z firmą i poczucie lojalności. Satysfakcjonuje ich praca na długie lata, rozbudowany pakiet socjalny - nawet gdy to, co robią,
nie wiąże się ani z wysokim stanowiskiem, ani
z dużym znaczeniem.
Kreatywność i przedsiębiorczość
Takie podejście cechuje tych, którzy szybko
odkrywają w sobie chęć prowadzenia działalności na własny rachunek w ramach tworzenia
nowych produktów lub usług przynoszących
ekonomiczny sukces. Ludzie ci kierują się ciągłą potrzebą udowadniania – „a jednak tego
dokonam” i to zaangażowanie przekłada się
przede wszystkim na prowadzenie własnej
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firmy. Osoby twórcze chętnie poszerzają wiedzę o sobie, organizacji i różnych jej podsystemach, dostrzegają problemy i rozwiązują je,
dążą do wprowadzenia zmian i innowacji. Zwykle są mobilne i pozytywnie nastawione do rotacji jako drogi podwyższania kwalifikacji oraz
awansu poziomego.
Usługi i poświęcenie dla innych
Głównym celem w życiu osób wyznających tę
wartość staje się realizacja idei humanistycznych. Chętnie angażują się w akcje społeczne,
podejmują pracę jako wolontariusze. Działania
na rzecz innych ludzi, pomaganie im, służba
publiczna są dla nich ważniejsze niż np. rozwój
własnych zdolności czy podnoszenie kompetencji. Jeśli pracują w organizacjach nastawionych na zysk, często są „nośnikami” wartości,
których przestrzegania starają się uczyć pozostałych.
Wyzwania
Podłożem działania jest tu często chęć przeciwstawiania się trudnościom oraz możliwość
podejmowania ryzyka. Osoby lubiące wyzwania chętnie podejmują pracę w środowisku
stwarzającym okazję do walki i rywalizacji. Motorem do działania są dla nich coraz trudniejsze zadania (w dowolnej dziedzinie) zmuszające do pokonania piętrzących się przeszkód,
a żywiołem jest myślenie strategiczne.
Styl życia
Osoby reprezentujące tę wartość starają się
o zachowanie proporcji i harmonii między
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różnymi aspektami życia – przede wszystkim
między pracą a życiem osobistym. Są gotowe
zrezygnować z wyższych dochodów na rzecz
spędzania większej ilości czasu z bliskimi. Sukces to dla nich coś więcej niż sukces zawodowy.
Ci, którzy kierują się osobistymi preferencjami
w życiu zawodowym, są niewygodni dla wielu
pracodawców. Jeśli jednak posiadają specyficzne umiejętności zawodowe oraz objawiają
determinację w łączeniu potrzeb zawodowych
i prywatnych, zmuszają przełożonych do elastycznego myślenia.

Warunki zdrowotne i fizyczne
Warunki zdrowotne do wykonywania danej pracy
są bardzo ważnym zagadnieniem na każdym etapie rozwoju zawodowego człowieka. Począwszy
od pierwszych decyzji wyboru zawodu poprzez
zmianę stanowisk i miejsc pracy aż do sytuacji
choroby czy wypadku – wszędzie czynnikiem bardzo istotnym, który powinieneś brać pod uwagę
jest stan Twojego zdrowia. Świadomość posiadania pewnych ograniczeń zdrowotnych i fizycznych
pozwala rzetelnie ocenić swoje możliwości, dobrze dobrać rodzaj wykonywanej pracy i uniknąć
ewentualnych rozczarowań. Nawet jeśli posiadasz
znaczne ograniczenia zdrowotne pamiętaj, że pracodawcy często stwarzają specjalne warunki dla
zatrudniania osób niepełnosprawnych.
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Cele

Nieszczęściem jest to, że ludzie
szukają ulgi, a nie zmiany
Anthony de Mello

Analiza własnych celów jest kolejnym etapem
na drodze poznawania samego siebie. Mając na
uwadze bilans własnych kwalifikacji, umiejętności
i uzdolnień, zastanów się, jakiego rodzaju pracę
chcesz wykonywać teraz oraz za 5 i 10 lat.
Może jesteś w tej komfortowej sytuacji, że od
zawsze wiedziałeś, co chcesz robić w życiu i konsekwentnie realizujesz swój plan. Jeśli jednak
wciąż szukasz to czas, kiedy straciłeś pracę lub doświadczasz innego rodzaju kryzysu zawodowego
jest idealnym momentem na przeanalizowanie
swoich dotychczasowych celów i wprowadzenie
zmian. Możesz sporządzić listę pomysłów i rozwiązań oraz spróbować ocenić je uwzględniając
kryterium ważności oraz szansę realizacji.
Najpierw uporządkuj rozważane przez Ciebie
cele zawodowe od najbardziej (począwszy od 1)
do najmniej atrakcyjnych i upragnionych (patrz
przykład poniżej). Potem, spójrz na swoją pierwotną listę raz jeszcze i zastanów się, które z wymienionych pomysłów mają największe, a które
najmniejsze szanse na realizację i również ułóż
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je w odpowiedniej kolejności. Następnie zsumuj
swoje oceny i zapisz uzyskane wyniki w oddzielnej
kolumnie. Można przypuszczać, że pomysł, który

uzyskał najniższy wynik jest jednocześnie bliski
Twoim pragnieniom i możliwy do zrealizowania.

Przykład analizy celów

Pomysły, rozwiązania

Atrakcyjność
/ ważność

Prawdopodobieństwo
realizacji

Podsumowanie

Założenie własnego
biura rachunkowego

1

3

4

Wyjazd do pracy za granicę

4

5

9

Podjęcie zatrudnienia jako księgowy
w korporacji

3

4

7

Szkolenie z zakresu prawa podatkowego
i poszukiwanie zatrudnienia
w urzędzie skarbowym

2

2

4

Otrzymanie dotacji unijnej na rozpoczęcie
własnej działalności gospodarczej

5

1

6
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Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć,
że korzystając z tej prostej metody określisz swój
cel zawodowy. Ważne, abyś pamiętał, że samo wyznaczenie celu to dopiero pierwszy krok na drodze
do jego realizacji. Żeby zwiększyć szanse na sukces,
cel powinien być nie tylko dobrze wybrany, ale także spełniać pewne warunki.
Cechy dobrze sformułowanego celu określa zasada SMART, nazwana tak od pierwszych liter angielskich słów określających te cechy:
S – specyfic/specyficzny - należy określić go
możliwie konkretnie,
M – measurable/mierzalny - musi mieć swój
wskaźnik, na podstawie którego będzie oceniana
jego realizacja,
A – ambitious/ambitny - na tyle ważny, aby wpływał na motywację do działania,
R – realistic/realistyczny - musi być adekwatny
do Twoich możliwości,
T – time oriented/terminowy - powinien posiadać termin wykonania.
Jeżeli już określiłeś swoje cele ważne jest abyś
zaczął realizować swój plan działania. Pamiętaj:
•
•
•
•
•
•

przewiduj trudności i sposoby ich pokonywania,
bądź otwarty i gotów na zmiany,
oceniaj na bieżąco realizację planu,
wyciągaj wnioski i modyfikuj,
nie lekceważ, nie pomniejszaj swoich wysiłków,
szukaj wsparcia.
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6. Przyjmuj częściowe rozwiązania określonego zadania - częściej będziesz mógł je wykonać.
7. Rozwijaj w sobie wdzięczność - naucz się
dziękować innym, bądź uprzejmy i wrażliwy,
pamiętaj przysługi.

Na zakończenie
- 10 przykazań optymisty
Jedną z najważniejszych cech w działaniu każdego człowieka jest optymizm i pozytywne nastawienie. Nasze życie w dużym stopniu zależy od
tego, co myślimy o sobie, o innych ludziach i otaczającym nas świecie. Myśli uruchamiają określone zachowania i mają tendencję do potwierdzania
się na zasadzie „samospełniającego się proroctwa”.
W związku z tym:

8. Bądź pogodny nawet wtedy, gdy nie sprzyja
Ci szczęście.
9. Wykorzystuj swoją wyobraźnię, chcąc odnieść sukces - wyobrażaj sobie rzeczy dobre
i przyjemne, które mają się wydarzyć w przyszłości.
10. Akceptuj to, czego nie możesz zmienić - nie
na wszystko masz wpływ i trzeba się z tym pogodzić.

1. Nie dopuszczaj do siebie czarnych myśli - to
one kształtują Twoje nastroje i usposobienie
oraz sposób funkcjonowania.
2. Powtarzaj dobre nowiny - treść prowadzonych rozmów z innymi ludźmi wpływa na Twoje samopoczucie.
3. Nie dziw się faktem występowania trudności
- są one udziałem wszystkich ludzi.
4. Zaczynaj wszystko od początku - zrywaj z rutyną, poszukuj własnych sposobów odnowy.
5. Wierz, że sam przeważnie decydujesz o swojej przyszłości - to Ty kształtujesz swoje życie
a nie przypadek czy los.
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ROZDZIAL 2

CO NALEZY
WIEDZIEC
O RYNKU
PRACY?

CO NALEZY WIEDZIEC
O RYNKU PRACY?

W rozdziale II:
Słownik podstawowych pojęć dotyczących rynku pracy
Nowe zawody przyszłością rynku pracy
Informatyka i technologia informacyjna
Ochrona środowiska i biotechnologia
Medycyna i farmacja
Czas wolny a przemysł rozrywkowy
Finanse, bankowość i biznes
Marketing i reklama
Usługi
Edukacja i szkolenia

Konstruowanie własnej kompozycji marketingowej
Formy zatrudnienia
Umowa o pracę
Umowy cywilnoprawne
Inne formy zatrudnienia
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Popyt na pracę jest to zapotrzebowanie na pracę zgłoszone przez pracodawców (przedsiębiorstwa). Przedmiotem transakcji jest praca, za którą
płacone jest określone wynagrodzenie. Popyt determinują takie czynniki jak: koszty i wydajność
oraz zapotrzebowanie na dobra i usługi.

Słownik podstawowych pojęć
dotyczących rynku pracy

Szukając swojego miejsca na rynku pracy powinieneś starannie planować proces poszukiwania
zatrudnienia i rzetelnie się do niego przygotować. W momencie, kiedy dokonasz bilansu swoich zasobów, jesteś gotowy do przeanalizowania
możliwości, jakie stawia przed Tobą rynek pracy.
Zrozumienie i poznanie praw rządzących rynkiem
wymaga znajomości podstawowych pojęć z tego
zakresu. Poniżej prezentujemy Ci niektóre z nich.
Analiza rynku pracy to opracowywanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat
modelu, uczestników oraz procesów zachodzących na rynku pracy.
Podaż zasobów pracy obejmuje wszystkie osoby, które wykonują lub chcą wykonywać pracę
zarobkową bądź przynoszącą dochód, a także
bezpłatnie pomagają w prowadzeniu rodzinnej
działalności gospodarczej.
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Pracodawca - oznacza to jednostkę organizacyjną, która nie musi posiadać osobowości prawnej,
a także osobę fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą, które zatrudniają lub mają zamiar
zatrudnić co najmniej jednego pracownika.
Pracujący - zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Pracy do kategorii tej zalicza
się wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które
w okresie badanego tygodnia wykonywały przez
co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek
lub dochód, zarówno dorywczą, jak i „na czarno”,
przynoszącą dochód i zarobek bez względu na
formalny status zatrudnienia.
Rynek pracy to całokształt zagadnień związanych
z kształtowaniem podaży i popytu pracy, obejmujący m.in. warunki dokonywania transakcji między
osobami oferującymi pracę (pracobiorcami) za określoną płacę a jej nabywcami (pracodawcami).
Stopa zatrudnienia - procent ludzi posiadających zatrudnienie w stosunku do ogółu populacji zawodowo
aktywnej.
Stopa bezrobocia - wyrażony w procentach stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby aktywnych
zawodowo.
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Zawody deficytowe to zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż
liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie.
Zawody nadwyżkowe to zawody, na które zapotrzebowanie na rynku pracy jest mniejsze niż liczba osób poszukujących pracy w tej profesji.
Bezrobotny - oznacza to osobę niezatrudnioną
i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną
i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej,
bądź jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną
i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej
w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą
się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla
dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole
wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla
miejsca zameldowania stałego lub czasowego
powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Zatrudnienie oznacza wykonywanie pracy na
podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego
oraz umowy o pracę nakładczą.
Nielegalne zatrudnienie oznacza:
•

zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków;

•

niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego;

•

podjęcie przez bezrobotnego zarejestrowanego w PUP zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
lub działalności bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy;

•

zatrudnienie lub powierzenie wykonywania
innej pracy zarobkowej bezrobotnemu bez
zawiadomienia właściwego powiatowego
urzędu pracy.

Bezrobocie sezonowe ma charakter cykliczny
i wynika z sezonowości produkcji, na ogół bezpośrednio lub pośrednio uzależnionej od warunków
klimatycznych.
Bezrobocie strukturalne jest rezultatem przekształceń w strukturze gospodarki. Występuje
wówczas, gdy brak równowagi na rynku pracy
jest wynikiem niedopasowania struktury podaży
i popytu na pracę ze względu na kwalifikacje, wykształcenie, zawód, miejsce zamieszkania. Bezrobocie to może mieć charakter dosyć trwały, gdyż
jego likwidacja wymaga zazwyczaj zmiany zawodu, kwalifikacji czy miejsca zamieszkania7.
Bezrobocie fikcyjne obejmuje osoby rejestrujące się w urzędach pracy pomimo posiadania
innych źródeł zatrudnienia i dochodu („praca na
czarno”), np. w celu niepłacenia podatków, dostępu do świadczeń społecznych (w tym bezpłatnych
świadczeń służby zdrowia).
7 Leksykon rynku pracy, Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 1997, s. 52
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Bezrobocie frykcyjne związane jest z naturalną płynnością siły roboczej, którą umożliwiają
mechanizmy rynku pracy oraz pełna swoboda
zmiany miejsca zatrudnienia i wyboru stanowiska pracy. Ma ono charakter dobrowolny, tzn.
decyzje o zwolnieniu się z pracy w celu znalezienia innego zajęcia podejmują sami pracownicy,
a czas poszukiwania pracy jest stosunkowo krótki8.
Bezrobocie pokoleniowe dotykające całe rodziny, gdy negatywne wzorce zachowań związane
z długotrwałym okresem pozostawania bez pracy
są dziedziczone przez dzieci i/lub współmałżonków.

Nowe zawody przyszłością
rynku pracy

Nie ma pracy, która nie zawierałaby
w sobie radości, tajemnic i zachęty
Władimir Lindeberg

8 Tamże, s. 51
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Przemiany na rynku pracy, rozwój nowych technologii, wzrost znaczenia sektora usług, zmiany
w strukturze zatrudnienia oraz sytuacja ekonomiczno – społeczna w kraju to czynniki, które
wpływają na zapotrzebowanie na zawody i specjalności. Są wśród nich takie, na które popyt
na rynku pracy jest bardzo duży i takie, na które
praktycznie zanika. Jeszcze kilka lat temu niewiele osób słyszało o zawodzie administratora baz
danych czy webmastera, a dziś należą do poszukiwanych na rynku pracy. Warto zatem bliżej poznać profesje przyszłości, które dopiero zaczynają
funkcjonować na polskim rynku i te, które według
prognoz będą zyskiwać na znaczeniu w rozwoju
gospodarki.
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Osoby poszukujące pracy, studenci, absolwenci,
a nawet już uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimanzjalnych powinni śledzić zmiany zachodzące na rynku pracy. Prognozy dotyczące
popularności danych zawodów czy rosnącego
zapotrzebowania na określonych pracowników,
pozwolą im tak ukierunkować swoją edukację
i ścieżkę zawodową, aby były one dopasowane do
potrzeb rynku.
Jakie zatem zawody nazwać możemy przyszłościowymi?
Które obszary i dziedziny gospodarki rysują
przed pracownikami najlepsze perspektywy
zawodowe?
Poniżej prezentujemy niektóre z nich.

Informatyka i technologia
informacyjna

Źródłem największych zmian w systemach produkcji, tworzeniu nowych produktów, przepływu informacji i wiedzy jest dynamiczny rozwój
nowych technologii, zwłaszcza w zakresie informatyki i telekomunikacji. Informatyzacja społeczeństwa, globalne sieci komunikowania, skomputeryzowanie systemów produkcji i dostaw usług
przyczyniają się do rewolucji w niemal każdej dziedzinie życia. To właśnie nowe technologie wpływają najsilniej na powstawanie nowych zawodów,
jak i na zmienianie oblicza tych tradycyjnych. Poszukiwane będą zatem osoby wyspecjalizowane
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w wąskich dziedzinach i obsługujące zaawansowane urządzenia, przedstawiciele zawodów związanych z programowaniem, tworzeniem i nadzorem sieci informatycznych oraz specjaliści od
wyszukiwania i zarządzania informacją. Jednocześnie nowe technologie wkraczając w tradycyjne
zawody będą wymagały od pracowników łączenia
wiedzy z kilku branży oraz stałego podnoszenia
kwalifikacji.
Poniższy krótki słownik wyjaśnia nazwy nowych
profesji w poszczególnych dziedzinach, pochodzące z ogłoszeń prasowych i klasyfikacji zawodów i specjalności. Zawody te już dziś są szansą
na ciekawą pracę, wpisującą się w realia współczesnego rynku pracy.
•

Analityk systemów komputerowych – ocenia
i analizuje sprzęt oraz systemy komputerowe
pod kątem konkretnych zastosowań, usprawnia i obniża koszty przetwarzania danych.

•

Infobroker (broker informacji) to osoba,
która zajmuje się wyszukiwaniem informacji
we wszelkich istniejących źródłach i bazach
danych.

•

Mechatronik łączy w sobie trzy dziedziny:
mechanikę, informatykę i elektronikę. Specjalista w tej dziedzinie pracuje przy wdrażaniu,
eksploatacji urządzeń i systemów automatyki.
Odpowiada za sprawne funkcjonowanie wysoko wyspecjalizowanych urządzeń, takich
jak obrabiarki numeryczne, urządzenia wielofunkcyjne i wszelkie aparatury oparte na układach inteligentnego sterowania.
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•

Kierownik ds. zawartości serwisów internetowych (content manager) - jak sama nazwa
wskazuje - odpowiedzialny jest za treść i grafikę strony internetowej. Zarządzanie nią jest
kluczowe dla jej wizerunku i łatwości użytkowania. Ponadto jego zadaniem jest współpraca
ze wszystkimi osobami, które uczestniczą w procesie tworzenia strony internetowej.

•

Administrator sieci komputerowej (network
administrator) – zapewnia sprawne i efektywne funkcjonowanie sieci komputerowej
w firmie oraz wsparcie techniczne jej użytkowników.

•

Screen designer – projektuje układ ekranu
w programach komputerowych, edukacyjnych,
grach itp. Odpowiada za graficzny wygląd strony oraz jej przejrzystość i czytelność dla użytkownika.

•

Specjalista ds. gier komputerowych – projektuje i tworzy gry komputerowe odpowiadając na rosnące oczekiwania potencjalnych
klientów.

•

Traffic manager – zawodowo zajmuje się
obserwowaniem ruchów na stronie internetowej, analizą aktywności internautów. W ten
sposób ocenia jakość strony oraz określa zainteresowania jej użytkowników9.

9 K. Nyga Sedlak & Sedlak, Nowe zawody przyszłością rynku pracy,
http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.37/szukaj.1
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Ochrona środowiska
i biotechnologia

Rozwój tych dziedzin jest jednym ze strategicznych celów Unii Europejskiej. Coraz powszechniejsze wykorzystanie wiedzy z zakresu
inżynierii ochrony środowiska oraz biotechnologii przyczynia się do tworzenia wielu nowych
miejsc pracy, a wzrost świadomości społeczeństwa na temat ekologii otwiera nowe możliwości zawodowe. Już teraz poszukiwani są specjaliści, którzy zajmują się narastającym problemem
nieczystości i zagrożeń, jakie z tego powodu
wynikają.
•

Doradca ekologiczny odpowiada za maksymalizowanie zabezpieczeń w firmach przed
zanieczyszczeniem środowiska. Dba o respektowanie przepisów prawa obowiązujących
w tym zakresie.

•

Pielęgniarz alpinista to osoba zajmująca się
pielęgnacją drzew i obcinaniem gałęzi.

•

Inspektor ochrony środowiska sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów
ochrony środowiska przez podmioty gospodarki. Monitoruje stan środowiska naturalnego i systemy zabezpieczeń przed zanieczyszczeniami.

Biotechnologia jest dziedziną nauki wykorzystującą elementy biologicznie aktywne w procesach produkcyjnych. Poprzez badania genetyczne
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zmierza do polepszenia jakości życia. Zawiera w sobie zarówno nauki przyrodnicze, jak i inżynieryjne.
•

Nanotechnik pracuje przy strukturach o rozmiarach mikro - na poziomie atomów i cząsteczek. Zajmuje się m.in.: tworzywami sztucznymi,
kwantowymi studniami, drutami i kropkami.

•

Specjalista ds. klonowania zajmuje się klonowaniem i poszukiwaniem udoskonaleń
w dziedzinie genetyki. Powinien mieć wiedzę
z zakresu medycyny, biologii i biotechnologii.
Biotechnolog farmaceutyczny uczestniczy
w produkcji wyspecjalizowanych leków, w tym
antybiotyków wykorzystywanych w leczeniu
konkretnych schorzeń10.

większą rolę. W wyniku tych zmian obszar medycyny jest jednym z tych, gdzie stale pojawiają się
nowe zawody i specjalizacje.
•

Terapeuta oddechowy pomaga osobom
chorym na astmę i inne schorzenia związane
z drogami oddechowymi, prowadzi ich rehabilitację poprzez wybór odpowiednich technik
i ćwiczeń wspomagających oddychanie. Posiada wiedzę związaną z obsługą profesjonalnej
aparatury terapeutycznej i diagnostycznej.

•

Inżynier kliniczny odpowiedzialny jest za
właściwą eksploatację sprzętu medycznego.
Dotyczy to zarówno procesu kupna, jak i odpowiedniego jego wykorzystywania.

•

Clinical research assistant (CRA) zajmuje
się nadzorem badań klinicznych z wykorzystaniem nowych leków. Do jego obowiązków
należy także ich rejestracja przed wprowadzeniem na rynek.

Doskonalenie nowych technologii sprzyja rozwojowi nauk medycznych. Pojawiają się sposoby,
dzięki którym mamy możliwość dokładniejszego
poznania funkcjonowania ludzkiego organizmu,
zapobiegania różnym schorzeniom oraz szybszej
diagnozy. Jednocześnie procesy globalizacji, ocieplenia klimatu, zanieczyszczenia środowiska powodują powstawanie kolejnych mutacji wirusów
i bakterii wywołujących nowe choroby. Wzrastają
wymagania wobec służby zdrowia, co związane
jest z większym zainteresowaniem społeczeństwa
własnym zdrowiem i profilaktyką. Promocja i prewencja w tym zakresie zaczynają odgrywać coraz

•

Promotor zdrowia przygotowuje programy
profilaktyki i promocji zdrowia, uświadamia
obywateli jak należy zapobiegać chorobom.

•

Optometra odpowiedzialny jest za badanie
i diagnozowanie wad wzroku oraz dostosowywanie odpowiednich soczewek do indywidualnych potrzeb człowieka.

•

Inżynier biomedyczny zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem nowoczesnej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej11.

10 Tamże

11 Tamże

•

Medycyna i farmacja
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•

Doradca do spraw żywienia – przygotowuje
klientowi dietę dopasowaną do jego potrzeb,
stanu zdrowia oraz zasad zdrowego odżywiania, a także daje dodatkowe zalecenia odnośnie aktywności fizycznej.

tów artystycznych i kulturalnych. Osoba na tym
stanowisku powinna doskonale znać rynek,
w którym pracuje, posiadać umiejętności negocjacyjne i łatwość nawiązywania kontaktów.

Finanse, bankowość i biznes
Czas wolny a przemysł rozrywkowy

Obecnie ludzie żyją w bardzo szybkim tempie, praca zawodowa absorbuje większość czasu, a upragniony urlop jest nieoceniony. Po intensywnym
okresie pracy chcą wypocząć, zrelaksować się, najlepiej na dobrze zorganizowanych wakacjach. Sami
nie są w stanie odpowiednio przygotować się do
wyjazdu, więc zlecają to innym. Przemysł rozrywkowy i turystyczny korzysta na tym. Powstają nowe
zawody, których przedstawiciele odpowiedzialni są
za organizowanie czasu wolnego.
•

Rezydent – pracownik biura podróży, który udziela informacji i niezbędnej pomocy
w przypadku wystąpienia różnych problemów
związanych z pobytem oraz oferuje dodatkowe
atrakcje przygotowane przez biuro.

•

Barista – zajmuje się profesjonalnym doborem, parzeniem i podawaniem kawy.

•

Animator czasu wolnego – organizuje czas
wolny swoich klientów, odpowiadając na ich
zainteresowania i preferencje.

•

Menedżer kultury zajmuje się pozyskiwaniem
sponsorów, producentów do realizacji projek-

CO NALEZY WIEDZIEC
O RYNKU PRACY?

To kolejny obszar, którego rozwój uwarunkowany jest postępem technologicznym. Banki oferują
klientom możliwość zakładania kont i dokonywania transakcji przez Internet. Ludzie coraz częściej
gotowi są powierzyć swoje finanse odpowiednim
ekspertom. Poszukują porad i pomocy w sprawach
zarządzania oraz inwestowania swoich pieniędzy.
•

Taksator to inaczej rzeczoznawca, osoba posiadająca uprawnienia do szacowania nieruchomości.

•

Specjalista ds. telebankingu – nadzoruje
i udoskonala sposób kontaktu między klientem a bankiem, głównie w obszarze internetowej obsługi kont.

•

Doradca franchisingowy pojawił się dzięki
możliwości podpisywania umów franchisingowych, opierających się na wydaniu licencji
na wykorzystanie znaku handlowego przez
inną firmę. Doradca franchisingowy kontroluje przestrzeganie warunków umowy zawartej
pomiędzy stronami.

•

Fundraiser – zdobywa źródła finansowania
dla organizacji pozarządowych (non-profit)
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i projektów przez nie realizowanych, pisze
wnioski, pozyskuje fundusze oraz poszukuje
sponsorów12.
•

Doradca finansowy zajmuje się dopasowywaniem oferty banków (np. kredytów, funduszy inwestycyjnych, lokat) do potrzeb klienta.

•

Aktuariusz to specjalista ubezpieczeniowy,
który dla zatrudniającego go zakładu ubezpieczeń analizuje, bada i na tej podstawie ocenia ryzyko konkretnej polisy13.

•

Specjalista ds. social media – osoba kreująca
wizerunek firmy, instytucji lub indywidualnego klienta na portalach społecznościowych
poprzez nadzór nad ich profilem14.

•

Specjalista ds. marketingu internetowego
- osoba promująca produkt i markę za pośrednictwem Internetu, wdrażająca kampanie reklamowe za pośrednictwem dostępnych narzędzi, czyli: badań on-line, pozycjonowania
stron (czyli umieszczania strony internetowej
produktu wśród pierwszych wyników wyszukiwarki), tworzenia wizerunku w mediach
społecznościowych, marketingu szeptanego,
umieszczania notek prasowych itp.

•

Specjalista ds. marketingu sieciowego –
tworzy sieć dystrybucji i sprzedaży internetowej oraz kontroluje transakcje.

•

Designer – projektant przedmiotów użytkowych, który zajmuje się ich estetyczną stroną.
Tworzy unikalne opakowania i produkty. Jego
projekty mogą dotyczyć, np.: mebli, sprzętu
AGD, ceramiki i szkła, tkanin i materiałów wykończeniowych. Produkty designerskie często
sprzedawane są w małym nakładzie i traktowane jako towary luksusowe.

•

Merchandiser dba o odpowiednią ekspozycję produktu, zajmuje się rozmieszczeniem
towarów w sklepie z zachowaniem porządku
na półkach i w magazynie15.

Marketing i reklama

W erze konsumpcjonizmu reklama odgrywa istotną rolę w rozwoju gospodarki. Wykorzystując
nowoczesne środki przekazu stara się dotrzeć do
klienta i przekonać go do zakupu danego produktu. Rynek reklamy i marketingu wciąż się rozwija.
Udoskonalenia w branży powodują, że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.
•

•

Trendsetter – „żywa reklama” produktu lub
marki. To osoba, która poprzez pokazywanie
się w miejscach spotkań potencjalnych odbiorców swoją osobą reklamuje towar.
Copywriter – twórca haseł reklamowych, scenariuszy reklam, pomysłów promujących produkt lub usługę.

12 Tamże
13 J. Rozmiarek, Ciekawe pomysły na pracę – nowe oraz mało znane
zawody, http://www.pracuj.pl/rynek-pracy-w-polsce-nowe-i-maloznane-zawody.htm#top
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14 Tamże
15 Nyga Sedlak & Sedlak, Nowe zawody przyszłością rynku pracy,
http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.37/szukaj.1
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Usługi

Od kilku lat obserwuje się ciągły wzrost znaczenia
sektora usług świadczonych klientowi bezpośrednio, jak również drogą elektroniczną. Jednocześnie wychodząc naprzeciw potrzebom odbiorców
usługodawcy stale rozszerzają swoją ofertę, proponując dotychczas nieznane na naszym rynku
usługi.
• Personal shopper – osobisty doradca ds. zakupów i stylista, który tworzy nowy wizerunek
klienta. Wraz z nim lub samodzielnie dokonuje zakupów zgodnych z jego upodobaniami,
potrzebami i sylwetką16.
•

Groomer – prowadzi salon pielęgnacji zwierząt, zajmuje się stylizacją i wykonywaniem
psich fryzur.

•

Konsultant ds. ślubów (wedding planner) –
na zlecenie zajmuje się kompleksową obsługą
i organizacją uroczystości ślubnych i weselnych, dbając o wszystkie szczegóły spełnia życzenia narzeczonych.

•

Meeting planner – zajmuje się planowaniem,
organizacją i sprawnym przebiegiem spotkań,
seminariów, konferencji, itp.

•

Zoopsycholog – behawiorysta – pośredniczy pomiędzy właścicielem a jego zwierzęciem. Pomaga nawiązać relację i współpracę
pomiędzy nimi, ucząc właściciela, jak właściwie postępować ze zwierzęciem i jakich błędów unikać.

16 Tamże
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•

•

•

•

Mystery client (shopper) – udając klienta
oferowanych usług, ocenia i sprawdza jakość
obsługi, uczciwość pracowników, po czym
przesyła sprawozdanie do firmy, która go wynajęła.
Specjalista od przygotowywania przemówień (speechwriter) - osoba, która dla przedstawicieli władz, polityków, prezesów i dyrektorów redaguje przemówienia czy wystąpienia,
zgodne z poglądami odbiorców.
Handlowiec on-line zajmuje się zarządzaniem stroną internetową sklepu, aby była ona
atrakcyjna wizualnie dla klientów, a także dba
o to, aby mogli sprawnie i szybko korzystać
z jego oferty. W tym celu przygotowuje gotowe formularze zamówień i inne potrzebne
narzędzia przydatne podczas transakcji kupna
i sprzedaży towaru.
Tanatopraktor - wykonuje zmarłym pośmiertny makijaż i wizaż (tanatokosmetyka)
umożliwiając bezpieczną i estetyczną ekspozycje ciała w trakcie uroczystości pogrzebowych.

Edukacja i szkolenia

Nowe nisze zawodowe, jakie pojawią się w tej tradycyjnej branży, są i będą efektem nieustannego
napływu informacji oraz rozszerzenia dostępu
do wiedzy poprzez zastosowanie nowoczesnych
technologii. Nie bez znaczenia dla zmian w procesie kształcenia będzie konieczność stałego rozwoju
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i podnoszenia kwalifikacji zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i realizowaniem idei kształcenia ustawicznego.
• Dydaktyk medialny współtworzy platformę
e-learningową nadając atrakcyjną i wydajną
formę dla treści przekazywanych w ramach
danego kursu lub szkolenia. Zawód ten wymaga biegłej znajomości obsługi komputera,
a także wiedzy z zakresu pedagogiki.
• Teletutor (e-mentor) to wykładowca pojawiający się w elektronicznym systemie edukacji (e-learningu). Za pośrednictwem Internetu
nawiązuje kontakt z uczniem, nadzoruje jego
postępy w nauce, a także pomaga rozwiązywać problemy.
• Mentor multimedialny to trener, który dzięki wiedzy na temat tworzenia stron internetowych, wykorzystywania programów graficznych
i platform e-learningowych, tworzy i wdraża
odpowiednie narzędzia multimedialne wykorzystywane w edukacji. Zawód ten staje się
alternatywą dla nauczycieli, którzy w obliczu
niżu demograficznego zmuszeni są często do
przekwalifikowania na potrzeby nowego rynku edukacyjnego.
• Coach to osoba, która pomaga swojemu
klientowi odkryć właściwą drogę do celu, używając do tego swoich umiejętności, technik
oraz narzędzi. Praca coacha oparta jest na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. Polega
na obserwacji osoby szkolonej w trakcie wykonywanej pracy, przekazywaniu informacji
zwrotnej i planowaniu nowych strategii postępowania.
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Konstruowanie własnej
kompozycji marketingowej
Wolny rynek warunkuje określony sposób zachowania się i działania. Firmy chcąc utrzymać, swoją
jak najlepszą pozycję stosują podejście marketingowe, czyli w sposób ciągły rozpoznają, przewidują i zaspokajają potrzeby swoich klientów.
Proponują takie produkty, jakie chcą oni kupić za
atrakcyjną cenę, w dogodnym miejscu i czasie.
Ty, poszukując zatrudnienia również poruszasz się
po wolnym rynku pracy, warto więc przyjąć zasady marketingowe, które są powszechnie stosowane przez firmy i ich szefów.
Twoim klientem będzie każdy pracodawca, u którego zamierzasz podjąć pracę. Powinieneś zaproponować mu w atrakcyjny sposób:
•

swój produkt, czyli: wiedzę, umiejętności,
kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe;

•

cenę, czyli za ile może to wszystko kupić - ile
chcesz zarabiać, jak wysoko oceniasz siebie
jako pracownika. Pamiętaj, że cena zawsze jest
powiązana z jakością produktu. W przypadku,
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kiedy uważasz swoje kwalifikacje za wysokie
i unikalne, możesz żądać więcej. Jeśli jednak
„Twoja cena” będzie za wysoka, to pracodawca zatrudni kogoś innego - tańszego. Jeśli za
niska – stracisz.

•

sposoby promocji, czyli jak zareklamujesz to,
co masz do sprzedania. Ważna jest atrakcyjna
prezentacja Twojej osoby za pomocą dokumentów aplikacyjnych, a następnie bezpośrednia podczas rozmowy kwalifikacyjnej. To,
jakie zrobisz wrażenie, zadecyduje o ostatecznej decyzji pracodawcy;

•

ludzi – kto może Ci pomóc w poznaniu Twoich zalet, przygotowaniu dokumentów oraz
dotarciu do pracodawców. Stwórz sobie listę osób, do których masz zaufanie i możesz
zwrócić się z prośbą o wsparcie.

Weź również pod uwagę:
•

miejsce, w którym chcesz sprzedać swój produkt, czyli gdzie chcesz pracować, w jakiej firmie, u jakiego pracodawcy, na jakim stanowisku. Zastanów się, w którym miejscu uzyskasz
najwyższą ceną za swój produkt, gdzie jest na
niego największe zapotrzebowanie;
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Przeanalizuj poniższy schemat:
Od czego zależy sukces w znalezieniu pracy?

Formy zatrudnienia
Poznanie podstawowych informacji dotyczących
form prawnych zatrudnienia – może ustrzec Cię
przed różnymi zagrożeniami oraz przygotować
do negocjowania warunków zatrudnienia. Poniżej przedstawiamy najczęściej stosowane formy
umów.

Umowa o pracę
Jest dokumentem potwierdzającym nawiązanie
stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, czyli zatrudnienie na określonych w umowie warunkach. Kodeks pracy precyzuje, co obowiązkowo powinna zawierać:
• wskazanie stron umowy i jej rodzaju,
Dopiero dopasowanie tych trzech elementów:
Twoich potrzeb i możliwości związanych z pracą
oraz potrzeb rynku i znajomości metod poszukiwania pracy warunkuje SUKCES - PODJĘCIE PRACY.
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•

datę zawarcia,

•

warunki pracy i płacy, wśród nich w szczególności:
–

rodzaj pracy,

–

miejsce jej wykonywania,
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–

wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem poszczególnych
składników,

–

wymiar czasu pracy i termin jej rozpoczęcia.

Dodatkowo mogą w niej zostać ujęte inne ustalenia, akceptowane przez obie strony, zgodne z przepisami prawa pracy. Stosunek pracy nawiązuje się
w terminie określonym w umowie, a jeżeli nie został określony – w dniu zawarcia umowy.
Umowa o pracę powinna być sporządzona na piśmie. Jest to jeden z najważniejszych obowiązków
pracodawcy, od którego nie może odstąpić. Jeśli
pracodawca nie zawarł jej w formie pisemnej, ma
obowiązek pisemnego potwierdzenia pracownikowi zasadniczych ustaleń. Musi to zrobić najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, w przeciwnym razie
złamie prawo.
Nawet jeśli pracodawca nie przygotował umowy
w formie pisemnej nie oznacza to, że nie została
zawarta. Do nawiązania stosunku pracy wystarczy
sam fakt dopuszczenia pracownika do pracy –
wówczas stosunek pracy nawiązuje się w chwili jej
rozpoczęcia. Od tego momentu brak umowy na
piśmie jest jednak wykroczeniem i grozi pracodawcy karą.
Rodzaje umów o pracę
Umowa na okres próbny ma na celu umożliwić
pracodawcy poznanie kwalifikacji kandydata,
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a pracownikowi pozwala ocenić własne predyspozycje do danej pracy, warunki i strukturę organizacyjną w zakładzie. Zatrudnienie na tej podstawie
nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Umowa ta
może poprzedzać każdy rodzaj umowy o pracę,
z jedynym wyjątkiem: po upływie okresu próbnego strony nie mogą zawrzeć jej ponownie. Jeżeli
zostaje ona rozwiązana przed upływem tego okresu musi zostać zachowany okres wypowiedzenia,
który odpowiednio wynosi:
•

3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

•

1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż
2 tygodnie,

•

2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Umowa na czas określony jest umową terminową, zatem data jej rozwiązania musi być wskazana w treści. To jedna z najbardziej nadużywanych
przez pracodawców form zatrudnienia ze względu
na dużą łatwość jej rozwiązania. Koniec obowiązywania umowy można określić albo za pomocą
konkretnej daty kalendarzowej, albo przez zdarzenie, które może nastąpić, np. przypuszczalny czas
zakończenia zbioru warzyw17.
Liczba zawieranych kolejno po sobie umów na
czas określony została prawnie ograniczona do
dwóch, trzecia powinna być zawarta na czas nieokreślony.
17 Elżbieta Judasz, Prawo Pracy. Informacja dla podejmujących
pierwsza pracę, Warszawa 2011, s. 7
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Nie dotyczy to jednak umowy:
•

zawartej na okres próbny,

•

na czas wykonywania określonej pracy,

•

na zastępstwo pracownika w czasie jego
usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
zawartej w celu wykonywania pracy:

•

–

–

–
–

dorywczej, która trwa krótki czas i nie jest
podejmowana cyklicznie, może dotyczyć
każdego rodzaju zajęcia,
sezonowej, wykonywanej o określonej porze roku, np. przy zbiorze warzyw i owoców, w branży budowlanej,
realizowanej cyklicznie w stałych odstępach
czasu, np. tylko w określonym tygodniu.
na czas określony w przypadku pracowników tymczasowych.

Zgodnie z prawem pracodawca nie może zmienić
pierwotnie ustalonego terminu rozwiązania umowy na czas określony18.
Umowa na czas nieobecności innego pracownika w pracy, czyli tzw. umowa na zastępstwo
jest szczególną odmianą umowy zawartej na czas
określony, dzięki której pracodawca ma możliwość
zastąpienia pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności inną osobą. Umowa taka
wygasa z chwilą powrotu zastępowanego pracownika. Dopuszczalne jest także jej wcześniejsze
rozwiązanie za wypowiedzeniem19.
18 Tamże, s. 8
19 Katarzyna Pietruszyńska, Prawo Pracy - Informator, Warszawa
2013, s. 10
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Umowa na czas wykonywania określonej pracy
zawierana jest w sytuacjach, gdy stronom trudno
jest precyzyjnie określić konkretny czas jej trwania.
Celem tego rodzaju umowy jest przede wszystkim
wykonanie określonej pracy, najczęściej prac dorywczych i sezonowych.
Umowa na czas nieokreślony jest najkorzystniejszą dla pracownika, ponieważ zapewnia największą ochronę przed zwolnieniem z pracy.
Pracodawca może ją wypowiedzieć tylko z uzasadnionych przyczyn, a w piśmie o wypowiedzeniu musi je podać. Kodeks pracy nie zawiera katalogu możliwych przyczyn rozwiązania tego typu
umowy, jednak mogą nimi być:
•
•
•
•

nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych,
utrata zaufania pracodawcy do pracownika,
niezadowalające wyniki i efekty pracy pracownika,
długotrwała choroba pracownika.
Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Rozwiązanie umowy
na mocy porozumienia stron
W taki sposób może zostać rozwiązana każda
umowa o pracę, niezależnie od ograniczeń dotyczących wypowiadania umowy. Ustalenie stosunku pracy następuje w terminie dowolnie ustalonym przez strony. Z inicjatywą zawarcia takiego
porozumienia może wystąpić zarówno pracodawca, jak i pracownik.
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Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron wymaga zgodnego oświadczenia
woli pracodawcy i pracownika.
Rozwiązanie umowy
o pracę za wypowiedzeniem
Do rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem
okresu wypowiedzenia dochodzi przez oświadczenie pracodawcy lub pracownika, które powinno być złożone na piśmie. Skuteczność tego
oświadczenia woli jest niezależna od zgody drugiej strony.

W ten sposób każda ze stron może rozwiązać
umowę zawartą:
• na okres próbny,
• na czas nieokreślony,
• na czas określony, gdy:
– umowa była zawarta na czas dłuższy niż
6 miesięcy,
– strony przewidziały dopuszczalność wcześniejszego jej rozwiązania.
Gdy pracodawca wypowiada umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, powinien wskazać
przyczynę uzasadniającą to wypowiedzenie. Przy
wypowiadaniu umowy zawartej: na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony,
pracodawca ma obowiązek pouczyć pracownika
o przysługującym mu prawie odwołania do sądu
pracy20.
Wypowiedzenie następuje z zachowaniem okresu
wypowiedzenia, który wynosi odpowiednio:
•

•

w przypadku umowy na czas nieokreślony:
– 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
– 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
– 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata;
w przypadku umowy zawartej na okres
próbny:
– 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie
przekracza 2 tygodni,

20 Elżbieta Judasz, Prawo Pracy. Informacja dla podejmujących
pierwsza pracę, Warszawa 2011, s. 13
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–

•

1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy
niż 2 tygodnie,
– 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi
3 miesiące.
– w przypadku umowy na czas określony
strony mogą ustalić w umowie 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, jednak
pod warunkiem, że umowa zawarta jest
na okres dłuższy niż 6 miesięcy;
w przypadku umowy zawartej na zastępstwo - 3 dni robocze.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
złożonym przez pracownika, jeśli nie było związane ze zmianą jego miejsca zamieszkania, skutkuje
tym, że ewentualny zasiłek dla bezrobotnych przysługiwać będzie tej osobie dopiero po 90 dniach od
zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.
Dotyczy to osób, które w ciągu 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy
wypowiedziały pracę z powodów innych niż zmiana miejsca zamieszkania (nie musi to być ostatnie
rozwiązanie stosunku pracy, sytuacja ta zachodzi
wtedy, kiedy pracownik wypowiedział pracę choć
raz w ciągu 6 miesięcy przed rejestracją).
Rozwiązanie umowy
o pracę bez wypowiedzenia
Każdą umowę o pracę można rozwiązać w ściśle
określonych okolicznościach przez oświadczenie pracodawcy lub pracownika bez zachowania
okresu wypowiedzenia, czyli ze skutkiem natychmiastowym.
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Zwolnienie dyscyplinarne, czyli rozwiązanie przez
pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
z winy pracownika, może nastąpić w wyniku:
•

ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, np. kradzieży, łapownictwa, udostępnienia poufnych informacji,

•

popełnienia w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze
zatrudnienie na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało
stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

•

zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może jednakże dojść po
upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej jej
rozwiązanie.
Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę
bez zachowania okresu wypowiedzenia możliwe jest:
•

gdy niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
–

dłużej niż 3 miesiące – gdy zatrudniony był
u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

–

dłużej niż łączny okres pobierania z tego
tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez
pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był
zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do
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pracy została spowodowana wypadkiem
przy pracy albo chorobą zawodową;
•

w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innej przyczyny niż choroba, trwająca dłużej niż 1 miesiąc.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do
pracy w związku z ustaleniem przyczyny nieobecności.
Jeżeli pracodawca rozwiązał umowę o pracę
bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów,
pracownik może wystąpić do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.
Rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę
bez wypowiedzenia może nastąpić:
• jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie
stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej
pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym
w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia
i kwalifikacje zawodowe,
•

gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec
pracowników (np. nie wypłaca wynagrodzenia). W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości:
– wynagrodzenia za okres wypowiedzenia,
– wynagrodzenia za okres 2 tygodni – jeżeli

umowa o pracę została zawarta na czas
określony lub na czas wykonywania określonej pracy.
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
przez pracownika nie może nastąpić później niż
po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracownika wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.
Oświadczenie zarówno pracodawcy, jak i pracownika o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy
o pracę bez wypowiedzenia powinno być sformułowane na piśmie. Należy wskazać w swoich
oświadczeniach przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy, a pracodawca powinien ponadto
umieścić w nim pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy21.
Wygaśnięcie umowy
Stosunek pracy wygasa w szczególności w przypadku:
• śmierci pracownika,
• śmierci pracodawcy, który jest właścicielem
zakładu pracy,
• upływem trzymiesięcznej nieobecności w pracy pracownika z powodu tymczasowego aresztowania,
Jeżeli pracodawca omyłkowo uzna, że stosunek
pracy wygasł, pracownikowi przysługuje prawo
odwołania się do sądu pracy.
21 Tamże, s. 18

CO NALEZY WIEDZIEC
O RYNKU PRACY?

47

Umowy cywilnoprawne

Świadectwo pracy
To zaświadczenie wystawiane jest przez pracodawcę po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy o pracę. Zawiera informacje dotyczące okresu i rodzaju
wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk,
trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne dane niezbędne
do ustalenia uprawnień pracowniczych i z tytułu
ubezpieczenia społecznego. Na żądanie pracownika podaje się także informacje o wysokości
i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych
kwalifikacjach. Wydanie zaświadczenia o wykonywaniu pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się z pracodawcą (np. z posiadania służbowego telefonu, samochodu lub innych
przedmiotów).

Zasady zawierania umów cywilnoprawnych zostały zawarte w Kodeksie cywilnym. Najszersze zastosowanie, jako podstawa świadczenia pracy, mają:
• umowa zlecenia,
• umowa o dzieło,
• umowa agencyjna.
Zatrudnieni w ramach umów cywilnoprawnych
nie są zatem objęci przepisami ochronnymi Kodeksu pracy, dotyczącymi m.in.:
• procedury wypowiadania pracownikowi
umowy zawartej na czas nieokreślony,
• udzielania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich i wychowawczych,
• wypłaty wynagrodzenia za urlop czy ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy,
• stosowania przepisów limitujących normy
czasu pracy,
• wypłaty – oprócz normalnego wynagrodzenia – dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.
Umowa zlecenia
Stronami w umowie są zleceniobiorca, czyli
osoba przyjmująca zlecenie wykonania danej
pracy oraz zleceniodawca - osoba przekazująca
daną czynność do wykonania. Praca na umowę
zlecenia może być odpłatna bądź nieodpłatna.
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Cechą odróżniającą ją od umowy o dzieło jest
fakt, iż zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny za
rezultat swoich działań. Jeśli otrzymuje wynagrodzenie, to nie może być ono zależne od efektu
pracy, a jedynie od staranności wykonania oraz
posiadanych kwalifikacji. Wynagrodzenie zwykle
wypłacane jest po wykonaniu zlecenia, choć nie
wyklucza się możliwości zapisania w umowie innego terminu wypłaty.
W umowie zlecenia brak charakterystycznego
dla umowy o pracę podporządkowania oraz pozostawania w dyspozycji zlecającego. Zleceniobiorca powinien jedynie stosować się do wskazówek zleceniodawcy, które winny zostać ujęte
w treści umowy. W odróżnieniu od umowy o pracę, jeżeli strony tak postanowiły, to możliwe jest
wykonanie zlecenia przez osobę trzecią. Ponadto w przeciwieństwie do umowy o pracę, gdzie
miejsce i czas wykonania pracy ustala pracodawca, w tym przypadku strony mają możliwość
swobodnego ich ustalenia.
Z uwagi na fakt, że do umowy zlecenia nie mają
zastosowania przepisy Kodeksu pracy, osobie
wykonującej zlecenie przysługują tylko takie prawa, jakie bezpośrednio wynikają z treści zawartej
umowy. Zleceniobiorcy nie przysługuje między
innymi prawo do urlopu wypoczynkowego czy
innych przerw w pracy. Mogą jednak przysługiwać, gdy zostały zapisane w umowie. Rozwiązanie umowy zlecenia może nastąpić w każdym
momencie przez którąkolwiek ze stron22.
22 http://www.rynekpracy.pl/slownik_1.php/wpis.9
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Umowa o dzieło
Stronami umowy o dzieło są zamawiający i wykonawca dzieła. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła,
a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. W przeciwieństwie do umowy o pracę oraz umowy zlecenia, które są umowami starannego działania,
umowa o dzieło jest umową rezultatu. Oznacza to,
iż powinna być uwieńczona konkretnym i sprawdzalnym rezultatem, np. napisanie książki, wyremontowanie budynku, zorganizowanie koncertu.
Wynagrodzenie przysługuje za rezultat wykonanej
pracy, a nie za samo działanie. Dzieło może mieć
także charakter niematerialny, np. w przypadku
działalności twórczej czy doradczej. Wykonawca
dzieła powinien je wykonać zgodnie ze sposobem
i w terminie określonym w umowie. Jeżeli wykonane dzieło ma wady, zamawiający może żądać
ich usunięcia. Możliwe jest wykonanie dzieła przez
osobę trzecią, jednak w przypadku wykonania
w sposób sprzeczny z umową, szkody powstałe
w związku z niedotrzymaniem terminu, ponosi
wykonawca będący stroną umowy.
W umowie tej, podobnie jak w umowie zlecenia,
brak jest charakterystycznego dla umowy o pracę
podporządkowania oraz pozostawania w dyspozycji zlecającego.
Umowa o dzieło jest zawsze umową odpłatną. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można określić przez wskazanie podstawy do jego
ustalenia, może być także ryczałtowe czy kosztorysowe.
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Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem dwóch lat od dnia oddania dzieła. Z uwagi na fakt, że nie mają do niej zastosowania
przepisy Kodeksu pracy wykonawcy przysługują
tylko takie prawa jakie bezpośrednio wynikają z jej
treści. Wykonawcy nie przysługuje m.in. prawo do
urlopu wypoczynkowego, odpraw emerytalnych
czy nagród jubileuszowych. Jednak uprawnienia
może otrzymać, gdy będą zapisane w umowie.
Pracując na zasadzie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nie jesteś chroniony przed nieuzasadnionym zwolnieniem. Nie możesz żądać
urlopu, wypłaty nadgodzin ani wypłaty zasiłku chorobowego.
Umowa agencyjna
Zawierana jest pomiędzy osobą przyjmującą zlecenie - agentem a zleceniodawcą. Obie strony
muszą być przedsiębiorcami, którzy prowadzą
działalność gospodarczą. Poprzez umowę agencyjną osoba odbierająca zlecenie zobowiązuje
się w zakresie prowadzonej działalności do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów na
rzecz lub w imieniu dającego zlecenie. Typowym
przykładem działalności prowadzonej w oparciu
o umowę agencyjną są czynności wykonywane
przez agenta ubezpieczeniowego. Przedmiotem
tej umowy są jedynie działania o trwałym i powtarzającym się charakterze, za które wypłacane jest
wynagrodzenie. Jeśli nie zostało ustalone inaczej,
to płaca jest prowizją zależną od ilości nawiązanych umów lub kwot, na które zostały one zawarte. Umowa może mieć dowolną formę, choć najwłaściwsza jest forma pisemna, bo umożliwia np.

50

wprowadzenie zastrzeżenia o odpowiedzialności
agenta za wykonanie umowy przez klienta. Umowa agencyjna może być zawarta na czas określony
lub nieokreślony. Umowę zawartą na czas określony a wykonywaną przez strony po upływie tego
terminu, uważa się za zawartą na czas nieokreślony. Tryb jej wypowiadania jest podobny, jak
w przypadku rozwiązywania stosunku pracy.
Okresy wypowiedzenia zależą od czasu obowiązywania umowy i wynoszą:
• miesiąc w pierwszym roku jej trwania,
•

dwa miesiące w drugim roku trwania,

•

trzy miesiące w trzecim i następnych latach
trwania umowy.

Można ją także rozwiązać bez zachowania terminów wypowiedzenia. Powodem może być niewykonanie obowiązków przez jedną ze stron w całości lub znacznej części, a także zaistnienie innych
nadzwyczajnych okoliczności23.
Praca nakładcza
To forma zatrudnienia w potocznym języku bardziej znana pod nazwą chałupnictwo. Odbywa się
na podstawie umowy zawartej pomiędzy nakładcą a wykonawcą. Łączy w sobie elementy umowy
o pracę i umowy o dzieło. Z jednej strony wykonawca uzyskuje niektóre z praw pracowniczych,
np. prawo do urlopu, ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne, z drugiej – otrzymuje wynagrodzenie
wyłącznie za faktycznie wykonaną pracę. Ponadto,
23 Tamże

PRACA PILNIE POSZUKIWANA

odmiennie niż przy stosunku pracy – wykonawca
nie podlega bezpośredniemu kierownictwu nakładcy, może wykonywać pracę w domu w dogodnym dla niego czasie. W pracy nakładczej ważny jest rezultat. Jej przedmiotem może być zatem
wszystko, co mogłoby być również przedmiotem
umowy o dzieło – od klejenia pudełek, wyrobu biżuterii, po napisanie programu komputerowego
czy przygotowanie projektu graficznego.
Podjęcie pracy nakładczej musi być potwierdzone
pisemną umową, zawartą na okres próbny, czas
określony, nieokreślony lub czas wykonania określonej pracy. Przepisy określają szczegółowo, jakie
elementy musi zawierać. Regulują również warunki co do minimalnego wynagrodzenia wykonawcy
oraz zasad rozwiązywania umowy.

reguluje ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Inne formy zatrudnienia
Telepraca
Leasing pracowniczy
To praca tymczasowa, która jest stosunkiem pracy pomiędzy agencją pracy tymczasowej, pracodawcą użytkownikiem a pracownikiem tymczasowym. Firma zlecająca i agencja związane są
umową o świadczenie pracy tymczasowej, a pracownik z agencją umową na czas określony, na
czas wykonania pracy lub umową cywilnoprawną.
Pracownik tymczasowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma wszelkie prawa pracownicze wynikające z tego tytułu. Pracę tymczasową

CO NALEZY WIEDZIEC
O RYNKU PRACY?

Jest pracą wykonywaną regularnie poza zakładem pracy (w domu lub innym wybranym przez
pracownika miejscu) przy zastosowaniu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.
Umowa na warunkach telepracy może nastąpić
przy zawieraniu umowy o pracę, w trakcie zatrudnienia na mocy porozumienia stron. Pracodawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu
niezbędnego do wykonywania pracy, ubezpieczenia go, pokrycia kosztów związanych z instalacją, serwisem, zapewnienia pracownikowi pomocy technicznej i niezbędnych szkoleń.
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Pracownik ten nie może być traktowany mniej korzystnie niż inna osoba zatrudniona przy takiej
samej lub podobnej pracy, wykonująca swoje
zadania w siedzibie pracodawcy. Z tej formy zatrudnienia najczęściej korzystają przedstawiciele
tzw. wolnych zawodów, m.in. architekci, prawnicy, tłumacze, programiści, graficy komputerowi,
dziennikarze, projektanci, księgowi, doradcy podatkowi oraz agenci ubezpieczeniowi.
Ze względu na miejsce wykonywania telepracy,
można wyróżnić cztery podstawowe sposoby jej
świadczenia:
• w domu pracownika,
•

poza domem pracownika - telepraca mobilna,
np. u klienta, w podróży, w hotelu,

•

w ramach tzw. telepracy przemiennej, część zadań wykonywana jest w domu, część w siedzibie pracodawcy w telecentrum, czyli miejscu
wyposażonym w odpowiednie stanowiska
komputerowe z podłączeniem do Internetu,
przystosowane do wykonywania pracy na odległość.

Telepraca jest zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, a pracownik posiada wszystkie właściwe uprawnienia. Regulacje dotyczące telepracy
zostały wprowadzone do Kodeksu pracy.
Praca na wezwanie
Pracodawca określa zakres, warunki oraz czas jej
trwania dostosowując do własnych potrzeb. Pracownik ma obowiązek pozostawać w dyspozycji pracodawcy, który w dowolnym czasie może
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wezwać go do stawienia się w miejscu pracy.
Obowiązujące przepisy nie dopuszczają jednak
możliwości zawierania umowy o pracę, w której
głównym obowiązkiem pracownika byłoby pełnienie dyżurów i oczekiwanie na wezwanie.
Job sharing - dzielenie pracy
Polega na tym, że na jednym stanowisku zatrudniona jest więcej niż jedna osoba, lecz każda z nich
pracuje w niepełnym wymiarze czasu. Podstawą
dla tej formy jest wykorzystanie umowy o pracę
w niepełnym wymiarze czasu pracy. Każdy z pracowników ma wszystkie prawa, gwarancje i obowiązki, jakie zapewniają przepisy prawa pracy.
Mogą oni pracować w czasie przez siebie uzgodnionym i w ten sposób godzić swoje obowiązki
zawodowe z osobistymi. Ponieważ na stanowisku pracuje więcej niż jedna osoba, ważna jest
ścisła współpraca i wzajemne uzupełnianie się,
a im większy stopień zintegrowania pracowników
dzielących miejsce pracy, tym większe szanse na
osiągnięcie dobrych efektów. Wynagrodzenie
i inne świadczenia należne pracownikom są proporcjonalne do czasu pracy.
Wolontariat
Podstawową cechą wolontariatu odróżniającą go
od stosunku pracy jest brak wynagrodzenia za
pracę. Wolontariusz jest osobą, która ochotniczo
i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
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Dana osoba staje się wolontariuszem poprzez
zawarcie pisemnego porozumienia z wybraną
organizacją pozarządową lub pożytku publicznego, tzn. fundacją, stowarzyszeniem, związkiem
wyznaniowym, kościołem. Jeżeli działa na rzecz
organizacji krócej niż 30 dni, porozumienie może
mieć formę ustną. Wolontariusze nie podlegają
przepisom o zatrudnieniu, oprócz jednego, wprowadzającego ograniczenie wieku - powinni mieć
ukończone 18 lat, w drodze wyjątku można zatrudnić także osobę młodocianą.
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Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń.
Stosunkiem cywilnoprawnym jest również stosunek prawny łączący korzystającego z wolontariuszem. Wykonywane przez niego świadczenie na
rzecz korzystającego nie jest świadczeniem pracy
a jedynie mu odpowiada.
Stan prawny na dzień 31.10.2013 r.
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Bariery w poszukiwaniu pracy

Przegląd skutecznych metod poszukiwania pracy
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Przejmij inicjatywę – sam zgłoś się do pracodawcy
Giełdy i targi pracy – nie przegap okazji
Ogłoszenia – szansa do wykorzystania
Internet – najszybsza forma dotarcia do pracodawcy
Kto może pomóc w poszukiwaniu pracy

A może własna firma?
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Popularne przekonania dotyczące poszukiwania
pracy:
•

Jak szukać, żeby znaleźć?
•
Jeśli dokonałeś autoanalizy, wiesz w czym jesteś
dobry i jaka praca Cię interesuje, znasz także prawa, jakimi rządzi się rynek, czas pomyśleć o tym,
jak taką pracę znaleźć. Nie ukrywamy, zadanie,
które stoi przed Tobą nie należy do łatwych, ale
posiadając odpowiedni zasób wiedzy, pozytywne
nastawienie i motywację masz duże szanse osiągnąć swój cel. Przede wszystkim pamiętaj, że poszukiwanie zatrudnienia to ciężka praca, niektórzy mówią, że to praca na pełny etat. Jeśli
szukasz od przypadku do przypadku, w przerwach
miedzy innymi zajęciami, nie licz na wiele. Oczywiście, zdarza się, że ktoś szczęśliwym trafem, niemal
bez wysiłku znajduje to, czego szuka. Jednak takie sytuacje to rzadkość. Zależność jest prosta: im
więcej czasu poświęcisz na czynności związane
z szukaniem pracy, tym szybciej ją znajdziesz.
Szukanie pracy jest zajęciem wymagającym wysiłku, samozaparcia i mnóstwa czasu. Niezbędna,
oprócz własnej aktywności i pomysłowości jest
spora wiedza na temat zasad funkcjonowania
współczesnego rynku pracy.
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•

•

Trzeba być otwartym na każdą propozycję
pracy – to błąd! Określ konkretnie, czego szukasz i staraj się od początku konsekwentnie
budować ścieżkę kariery zawodowej. Im lepiej
określisz stanowisko, o jakie chcesz się ubiegać, tym krócej będą trwały Twoje poszukiwania.
Należy koncentrować się tylko na firmach,
które ogłosiły, że mają wolną posadę –
oczywiście nie! Tylko część pracodawców
umieszcza ogłoszenia o wakatach, dlatego
powinieneś sam przedstawiać swoją ofertę
pracodawcom.
Zawsze są tysiące wolnych stanowisk - to
prawda! Wakatów są tysiące i tylko od poszukującego pracy zależy, czy zdobędzie akurat
ten, na którym zależy mu najbardziej.
Większość osób polega na tradycyjnych
metodach poszukiwania pracy – to błąd!
Zwiększysz swoje szanse zdobywając się na
oryginalność lub przynajmniej wykorzystując
jednocześnie kilka znanych form poszukiwania pracy.

Pamiętaj! Twój sukces w poszukiwaniu pracy
zależy od kilku istotnych czynników.
Pierwszym i nieodzownym warunkiem powodzenia jest prawdziwa chęć zmiany. Jeśli tylko narzekasz na obowiązki, szefa i atmosferę w firmie to
wcale nie znaczy, że możesz, a przede wszystkim
chcesz coś zmienić! Wymaga to bowiem wysiłku.
Zastanów się, czy na pewno chcesz go podjąć.
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Jak zaznaczyliśmy już wyżej nieodzownym warunkiem skutecznego poszukiwania pracy jest posiadanie odpowiedniej motywacji i zaangażowanie
w podejmowane działania. Możesz być pewien,
że na drodze do celu spotka Cię wiele rozczarowań. Przyjmij, że porażki i niepowodzenia są
wpisane w proces poszukiwania pracy i wszyscy ludzie na jakimś etapie życia ich doświadczają. Staraj się myśleć o tym, co Cię spotyka jak
o kolejnym doświadczeniu i wyciągać wnioski
na przyszłość (np. po każdej rozmowie kwalifikacyjnej wykonaj analizę i zastanów się, co możesz
poprawić). Pamiętaj, że zwykle pracodawca, ma
swoje preferencje co do osobowości kandydata
i niestety bywa tak, że choć obiektywnie spełniasz
wszystkie wymagania zawarte w ofercie, nie zostaniesz zatrudniony. Nie pozwól jednak, aby
ogarnęły Cię katastroficzne myśli. Skup się raczej na działaniu. To prędzej czy później przyniesie
pozytywne rezultaty.
Kolejna bardzo istotna sprawa to marketing
własnej osoby, o czym pisaliśmy już wcześniej.
Czy tego chcesz czy nie, sytuacja w której się znajdujesz, sprawia, że „wystawiasz na sprzedaż” swoje umiejętności, wiedzę i czas. Konfrontujesz się
z konkurencją i nawiązujesz kontakty z firmami,
które są zainteresowane Twoją ofertą. Im szybciej
uświadomisz sobie, że Twoje zasoby są produktem, który warto dobrze sprzedać, tym szybciej
osiągniesz cel. Zastanów się, co jest ważne w budowaniu własnej marki – świadomość mocnych
stron, dobrze napisane dokumenty, właściwa autoprezentacja (również w Internecie) – i zadbaj,
aby Twoja kojarzyła się potencjalnym pracodawcom jak najlepiej.
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Stosuj kilka metod poszukiwania pracy jednocześnie nie przywiązuj się do jednej, np. odpowiadania na ogłoszenia prasowe, szczególnie jeśli nie
przynosi ona oczekiwanych rezultatów. Przeanalizuj omówione w rozdziale sposoby i wybierz odpowiednie dla Ciebie.

Bariery
w poszukiwaniu pracy
Większość ludzi pytanych o to, co im najbardziej przeszkadza w znalezieniu pracy, wskazuje na bariery
określane jako zewnętrzne, niezależne od nich –
np.: małą liczbę ofert, wysokie wymagania pracodawców, czy niewystarczającą liczbę przedszkoli
i żłobków, a co się z tym wiąże niemożność pogodzenia pracy z obowiązkami domowymi.
Istnieją także przeszkody leżące po stronie kandydata do pracy, które wydają się łatwiejsze do pokonania - tzw. bariery wewnętrzne, do których można
zaliczyć: małą aktywność własną, niedostateczne
kwalifikacje, strach przed negatywną oceną, brak
umiejętności autoprezentacji.
Zastanów się, jakie przeszkody dostrzegasz w swoim przypadku i czy na pewno niektóre z nich nie
wynikają z Twojego subiektywnego postrzegania
rzeczywistości. Praktyka wskazuje, że często wystarczy tylko zmienić sposób myślenia, spojrzeć
na sytuację z innej perspektywy, aby dostrzec rozwiązanie.
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Pamiętaj, pesymizm i negatywne myślenie to potężna bariera w poszukiwaniu pracy, która sprzyja
koncentrowaniu się na przeszkodach, blokuje jakąkolwiek aktywność i sprzyja błędnym przekonaniom.
W skutecznym znalezieniu zatrudnienia przeszkadzają również: lenistwo i wygodnictwo (czekanie aż inni to za mnie zrobią - pośrednicy, znajomi,
rodzina itd.). Skuteczność w poszukiwaniu pracy
zależy głównie od samodyscypliny, planowania,
aktywności i konsekwencji w działaniu.

Przegląd skutecznych metod
poszukiwania pracy

Wykorzystaj kontakty osobiste

Najskuteczniejszą metodą poszukiwania pracy
jest wykorzystywanie posiadanych kontaktów
albo celowe nawiązywanie kontaktu z osobami,
które mogą Ci pomóc w osiągnięciu celu. Prywatne znajomości są bardzo pomocne, gdyż wiele
firm prowadzących rekrutację kandydatów na różne stanowiska - informacje o wolnych miejscach
pracy rozpowszechnia najpierw wśród swoich
pracowników. Wynika to z faktu, iż pracodawcy
dość niechętnie zatrudniają osoby zupełnie obce.
Wolą zaproponować pracę kandydatowi rekomendowanemu przez podwładnych, ponieważ
ich zdaniem daje to gwarancję pozyskania dobrego pracownika. Osoby aktywnie poszukujące
pracy często zaczynają od rozsyłania i zbierania
informacji od znajomych. Ten sposób polega na
tym, że informując kogoś o Twoim problemie
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ze znalezieniem zatrudnienia, sprawiasz, że ta wiadomość rozchodzi się dalej. Im więcej osób wie,
że poszukujesz pracy, tym lepiej, ponieważ w ten
sposób pracy dla Ciebie szukają także inne osoby.
Pamiętaj jednak, że znajomi będą w stanie
pomóc tylko wtedy, gdy poznają cel Twoich
poszukiwań. Powinieneś zatem nie tylko mówić
o tym, że poszukujesz pracy, ale przede wszystkim
jakiej. Osoby, z którymi rozmawiasz muszą znać
podstawowe informacje: Twoje doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, branżę i rodzaj stanowiska,
jakim jesteś zainteresowany.
Najważniejsze to upowszechnić wiadomość o tym,
że szukasz pracy.
A najłatwiejszym sposobem jest sieć kontaktów osobistych:
• rodzina bliższa i dalsza,
• przyjaciele,
• koledzy,
• znajomi, ich rodziny i znajomi.
Dzięki sieci kontaktów osobistych możesz zdobyć informacje o:
•

wolnym miejscu pracy w firmie, w której starasz się o posadę,

•

sytuacji w danym przedsiębiorstwie, potrzebach, problemach, charakterze szefa – są to
informacje, które mogą dać Ci przewagę w początkowej fazie rozmowy kwalifikacyjnej,

•

firmach, które powstają lub rozwijają się i w związku z tym, warto tam zapytać o pracę,
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•

kimś, kto zmienia pracę – może powstały wakat będzie dla Ciebie interesujący.

Osoby z Twojej sieci kontaktów mogą także utorować Ci drogę do spotkania z pracodawcą. Protekcja ma jednak granicę - jest nią rozmowa kwalifikacyjna. O dalszym Twoim losie decyduje to
samo, co o wszystkich pozostałych, tj. predyspozycje i kompetencje.

Przejmij inicjatywę
– sam zgłoś się do pracodawcy
Metoda ta jest czasochłonna, ale również efektywna. Wiele informacji o wolnych miejscach pracy
nigdy nie pojawi się w ogłoszeniach w mediach,
agencjach czy urzędach pracy. Dlatego też poszukując zatrudnienia należy wykazać się inicjatywą i
udać się bezpośrednio do interesujących Cię firm
i instytucji.
Z danych statystycznych wynika, że 2/3 miejsc
pracy powstaje w firmach zatrudniających mniej
niż 20 pracowników. Ponadto do nich łatwiej dotrzeć z uwagi na mniej sformalizowaną i zbiurokratyzowaną strukturę.
Odwiedzając pracodawcę należy:
•

rozmawiać o potencjalnych miejscach pracy,

•

zostawić dokumenty aplikacyjne,

•

dać pracodawcy czas na zastanowienie.
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Składając swoją ofertę lub rozmawiając z przedstawicielem firmy, która nie ogłasza nigdzie wolnych miejsc pracy, zwiększasz swoje szanse z uwagi na mniejszą konkurencję.

Giełdy i targi pracy
– nie przegap okazji!
Jest to najlepszy sposób, by zdobyć szczegółowe
informacje i zorientować się, co aktualnie dzieje
się na rynku pracy, a także doskonała okazja do
bezpośredniego spotkania z pracodawcą, zadania
pytań na temat firmy i oczekiwań wobec kandydatów oraz pozostawienia swojego życiorysu zawodowego (CV).
Zasada funkcjonowania targów pracy jest taka
sama, jak wszelkich innych tego typu przedsięwzięć handlowych. Cel jest również podobny - zawarcie jak największej liczby kontraktów satysfakcjonujących obie strony: wystawcę i klienta, czyli
pracodawcę i poszukującego pracy.
Targi pracy są organizowane najczęściej przez:
•

urzędy pracy,

•

organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia),

•

organizacje pracodawców (izby handlowe,
fora pracodawców itp.),

•

szkoły wyższe (samorządy i organizacje
studenckie, akademickie biura karier).
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Pracodawcy mają na targach stoiska, na których
prezentują swoje firmy. Możesz dowiedzieć się
więc wielu ważnych informacji na temat interesującej Cię firmy (np. co produkuje, jakie świadczy
usługi, czym handluje, ile osób zatrudnia, w jakich
zawodach i specjalnościach poszukuje pracowników obecnie, a kogo za jakiś czas, jakie są plany
rozwoju firmy itd.). Często zdarza się, że wystawiające się na targach firmy nie mają potrzeby
zatrudnienia nowych pracowników już dziś, ale
zgodnie ze swoją strategią personalną tworzą tzw.
rezerwę kadrową - szukają osób, które zatrudnią
w przyszłości, gdy zajdzie taka potrzeba. Dla pracodawców jest to doskonała okazja do zaprezentowania swoich oczekiwań wobec potencjalnych
pracowników, przedstawienia konkretnych ofert
pracy i profilu działalności firmy. Wykorzystują oni
targi również po to, aby zorientować się, kto szuka
pracy - jakie są kwalifikacje tych osób, motywacja,
oczekiwania płacowe itp.
Ważne jest, abyś przygotował się odpowiednio
do spotkania z pracodawcami na targach. Weź ze
sobą CV, aby móc zaprezentować się na miejscu
lub zostawić je wybranym firmom. Być może zaowocuje to w przyszłości, gdy będą poszukiwały
pracownika o kwalifikacjach, które posiadasz.
Targi pracy są organizowane również w Internecie.
Korzystając z tej formy nie wychodząc z domu możesz sprawdzić informacje o rynku pracy, poznać
potencjalnych pracodawców oraz zapoznać się
z procedurą i warunkami rekrutacji w konkretnych
firmach. Co szczególnie istotne można też od razu
wysłać swoją aplikację.
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Kolejna forma kontaktu z pracodawcą to giełda
pracy organizowana przez urzędy pracy na zlecenie konkretnego pracodawcy, który poszukuje
określonej liczby pracowników do swojej firmy.
W urzędzie ma możliwość rozmowy z wieloma
wytypowanymi kandydatami i wybrania tych, którzy spełniają jego wymagania.

Każdą ofertę należy analizować pod kątem:
•

charakteru i warunków proponowanej pracy,

•

wymagań stawianych przez pracodawcę,

•

informacji nt. firmy, która dała ogłoszenie.

A następnie ocenić, czy:

Ogłoszenia
– szansa do wykorzystania
Najpopularniejsze i najczęściej wykorzystywane
przez poszukujących zatrudnienia są ogłoszenia
prasowe i radiowe. Możesz je śledzić, kupując gazety codzienne o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym, oczywiście najlepiej w dniu, w którym
zamieszczane są dodatki dotyczące pracy (np. w poniedziałek w „Gazecie Wyborczej”, w środę w „Rzeczpospolitej”). Bogatym i popularnym źródłem informacji o ofertach pracy z regionu świętokrzyskiego
jest Radiowa Giełda Pracy – audycja emitowana na
antenie Radia Kielce od poniedziałku do piątku
o godzinie 9.10. Ogłoszeń o pracę możesz oczywiście szukać także w prasie branżowej, co prawda
zamieszczane są tam rzadziej, ale celniej trafiają
w oczekiwania, dzięki precyzyjnie określonemu
profilowi grupy docelowej.
Z odpowiadaniem na oferty pracy publikowane
w mediach nie powinieneś zwlekać, ponieważ
o zakwalifikowaniu do rekrutacji niejednokrotnie decyduje kolejność zgłoszeń. Niektórzy pracodawcy na bieżąco przeprowadzają rozmowy
kwalifikacyjne ze zgłaszającymi się kandydatami.
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Kiedy znajdą odpowiednią osobę, kończą rekrutację, nawet jeśli ustalony termin jeszcze nie upłynął.

•

praca, której dotyczy oferta odpowiada Ci,

•

posiadasz odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, żeby ją wykonywać,

•

spełniasz główne wymagania zawarte w ofercie.
Czytając i analizując ogłoszenia prasowe powinieneś wiedzieć, co oznaczają zawarte w nich sformułowania. I tak:
•

•

•

•

pracodawca oczekujący od kandydata dyspozycyjności ma najczęściej na myśli nienormowany czas pracy lub pracę trwającą więcej niż
8 godzin dziennie i częste wyjazdy;
wymagania dotyczące dobrej prezencji to
po prostu oczekiwanie estetycznego wyglądu
oraz ubioru adekwatnego do charakteru pracy;
pracodawca używając w ogłoszeniu sformułowania „znajomość obsługi komputera”
zapewne oczekuje, że zatrudniona osoba
będzie posiadała podstawowe umiejętności
pracy z jego wykorzystaniem;
„biegła znajomość języka angielskiego”
oznacza najczęściej, że bez spełnienia tego wymogu nie znajdziesz zatrudnienia w tej firmie;
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•

•

„język francuski (lub inny) mile widziany”
oznacza, że jego znajomość będzie oczywiście
atutem, ale nie jest konieczna;
komunikatywność oznacza, że jest to praca
z ludźmi, polegająca najczęściej na obsłudze
klientów i wymagająca umiejętności nawiązywania relacji interpersonalnych i postępowania z ludźmi.

Pamiętaj!
Ogłoszenia w mediach docierają do tysięcy
osób, setki z nich na nie odpowiadają, konkurencja jest więc naprawdę duża! Poza tym tylko część pracodawców szukając pracowników
zamieszcza oferty pracy w mediach! Biorąc to
pod uwagę nie powinieneś ograniczać swojego poszukiwania pracy jedynie do odpowiadania na powszechnie publikowane ogłoszenia.

Internet – najszybsza forma
dotarcia do pracodawcy
Internet jest obecnie najbardziej popularnym i najszerzej wykorzystywanym medium wśród osób poszukujących pracy i pracodawców. Od kilku lat można zaobserwować trend zmniejszania się liczby ofert
pracy zamieszczanych w prasie na rzecz publikowanych na portalach internetowych. Informacje o ofertach zamieszczają portale ogłoszeniowe poświęcone zatrudnieniu i planowaniu kariery zawodowej,
portale niektórych gazet, rozgłośni radiowych, a także sami pracodawcy na swoich stronach www.
Internet jest nie tylko wygodnym, ale też stosun-
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kowo tanim sposobem poszukiwania pracy. Koszt
wykorzystania Internetu jest znacząco niższy niż
wysłanie pocztą dziesiątek czy setek dokumentów
aplikacyjnych. Jego zaletą jest także duża oszczędność czasu. Na większości portali istnieje możliwość
ustawienia bardzo precyzyjnych opcji wyszukiwania
oraz zamówienia powiadamiania na skrzynkę e-mail
o nowych ofertach pasujących do Twojego profilu.
Wysyłając aplikację on-line powinieneś
pamiętać o kilku istotnych szczegółach:
•

Bezwzględnie unikaj używania adresów
e-mail o zdrobniałym czy żartobliwym charakterze. Twoja aplikacja wysłana z poczty np.
kwiatuszek13@onet.pl nie zostanie przez rekrutującego potraktowana poważnie. Sprawdzony
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sposób to założenie oddzielnej skrzynki e-mail na potrzeby poszukiwania pracy. Wskazane, aby adres zawierał Twoje imię i nazwisko.
Dzięki temu będziesz miał pewność, że żadna
ważna informacja nie umknie Twojej uwadze
w natłoku prywatnych wiadomości.
•

•

•

Treść wiadomości powinna być rzeczowa
i krótka. Pamiętaj, aby wyraźnie zaznaczyć, na
jakie stanowisko aplikujesz. W tym celu możesz posłużyć się np. numerem referencyjnym
oferty, jeśli jest podany w ogłoszeniu. Nie ma
powodu, abyś wysyłając dokumenty aplikacyjne pisał do potencjalnego pracodawcy długie
maile. Wszystko, co chcesz przekazać na temat
swojej kandydatury powinno być zawarte w CV
oraz liście motywacyjnym. Możesz natomiast
wspomnieć o swojej dyspozycyjności czy najbardziej preferowanym sposobie kontaktu.
Zwróć uwagę na formę, w jakiej zwracasz
się do odbiorcy. Komunikowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej często
sprawia, że piszący przyjmują bardziej luźną
formę, rezygnują z przyjętych zasad grzecznościowych i w efekcie posługują się sformułowaniami niedopuszczalnymi w kontaktach
służbowych np. „Witam Panie Ryszardzie, jestem
zainteresowany pracą w Pana firmie i w załączeniu
przesyłam moje dokumenty…”.
Zadbaj, aby wysyłane załączniki miały czytelne dla odbiorcy, łatwe do zidentyfikowania nazwy najlepiej zawierające Twoje imię
i nazwisko. Pamiętaj, aby niepotrzebne nie obciążać skrzynki mailowej odbiorcy wysyłając
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pliki zbędne na tym etapie rekrutacji – świadectwa, zaświadczenia, referencje.
•

Staraj się nie wysyłać jednej wiadomości
„hurtowo” do kilku pracodawców. W ten
sposób łatwo o pomyłkę. Jeśli jednak decydujesz się zastosować tą metodę zadbaj, aby
pracodawcy nie widzieli całej listy adresatów.

Pamiętaj jednak, że Internet służy nie tylko do zamieszczania ofert o wolnych miejscach pracy, ale
także okazuje się niezwykle pomocny w całym procesie poszukiwania zatrudnienia. Szukanie pracy
przy jego pomocy to nie tylko odpowiadanie na
znajdujące tam ogłoszenia i przeglądanie witryn
potencjalnych pracodawców. W sieci możesz znaleźć informacje dotyczące interesujących Cię branż
i zawodów, znaleźć wskazówki, gdzie pojawia się
zapotrzebowanie na Twoje kwalifikacje a przede
wszystkim aktywnie szukać pracy poprzez budowanie sieci kontaktów i kreowanie własnego wizerunku zawodowego.
Autoprezentacja w sieci
Rekruterzy poszukują informacji o kandydacie nie tylko w jego dokumentach aplikacyjnych. Coraz częściej zaglądają także na portale
społecznościowe, blogi, śledzą jego aktywność
w sieci. Warto, aby wizerunek, który prezentujesz
w Internecie działał na Twoją korzyść. Nie chcemy przez to powiedzieć, abyś udawał kogoś, kim
nie jesteś. Sugerujemy jedynie, abyś zamieszczając wpisy i zdjęcia w sieci miał na uwadze fakt,
że w ten sposób kreujesz obraz siebie dostępny
praktycznie dla wszystkich.
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w sieci oraz rozwijać kontakty wśród osób z danej
branży możesz pokusić się o stworzenie profilu na
GoldenLine – to również bardzo popularny w Polsce
serwis społecznościowy specjalizujący się w kontaktach zawodowo – biznesowych.
Profil powinien być dobrze uzupełniony, warto
poświęcić trochę czasu i wpisać swoje miejsca
zatrudnienia oraz zadania, jakie wykonywałeś na
poszczególnych stanowiskach. Jeśli chcesz, aby
profil działał na Twoją korzyść, umieszczaj informacje z rozmysłem. Zrezygnuj z kontrowersyjnych
treści (np. dotyczących sympatii i antypatii politycznych), biorąc udział w dyskusjach pamiętaj,
że Twoje wypowiedzi świadczą o Tobie, pokazują
jakim jesteś człowiekiem i jak porozumiewasz się
z innymi.

Spróbuj spojrzeć na sytuację oczami pracodawcy.
Co robisz, gdy chcesz dowiedzieć się czegoś o nowej
osobie, z którą masz się spotkać lub współpracować?
Pewnie wpisujesz jej imię i nazwisko w Google, aby
dowiedzieć się z kim będziesz miał do czynienia.
Podobnie postępują rekrutujący. Przeglądają serwisy społecznościowe w poszukiwaniu dodatkowych
informacji o kandydacie. Jeśli posiadasz profil na
którymś z nich musisz liczyć się z faktem, że będą
na niego zaglądać Twoi potencjalni pracodawcy.
Najpopularniejsze serwisy, na których rekruterzy
szukają informacji o kandydatach to GoldenLine,
Facebook, Profeo czy LinkedIn. Przy czym Facebook najmniej wiąże się z obszarem kariery zawodowej, ale jest jednocześnie najbardziej popularnym
serwisem wśród wyżej wymienionych. Jeśli chcesz
rzeczywiście kreować swój wizerunek zawodowy
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Budując sieć kontaktów internetowych zwróć uwagę na fakt, że znajomość w sieci to nie to samo, co
znajomość w świecie realnym. Ta pierwsza bazuje
w dużej mierze na pewnej zbieżności zainteresowań i poglądów wyrażanych na forach oraz chęci
śledzenia czyjejś aktywności internetowej. Dzięki
serwisom społecznościowym możesz łatwo poznać wiele osób, których nigdy nie miałbyś szansy spotkać w realnym świecie. W tym też tkwi siła
i potencjał, który możesz wykorzystać poszukując
pracy – Internet jest najlepszym i najbardziej
wydajnym narzędziem networkingowym24.
Często osoby poszukujące pracy mają poczucie, że
wykorzystały już wszystkie swoje możliwości, wysłały dziesiątki CV i nie wiedzą gdzie jeszcze szukać
24 Beata Rzepka, Kariera pod kontrolą. Jak zmienić swoje życie zawodowe na lepsze, Helion, Gliwice 2011, s. 29, 50-59
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potencjalnych pracodawców. W takich sytuacjach
również z pomocą przychodzą zasoby Internetu. W sieci możesz znaleźć obszerne bazy firm
i instytucji działających na terenie kraju. Najpopularniejsze z nich to: www.teleadreson.pl, www.
pf.pl, www.pkt.pl czy dotycząca organizacji pozarządowych www.ngo.pl. Bazy dają możliwość wyselekcjonowania firm zgodnie z zadanymi kryteriami,
np. według branży czy lokalizacji. Większość, oprócz
podstawowych informacji teleadresowych, zawiera
odnośniki do stron internetowych danego przedsiębiorstwa. Korzystając z baz możesz poznać firmy,
o których istnieniu wcześniej nie wiedziałeś.
Wykaz przydatnych stron internetowych znajduje się
w rozdziale 8.

Kto może pomóc
w poszukiwaniu pracy
Osoby będące w sytuacji utraty pracy, poszukiwania nowego zatrudnienia lub zmiany zawodu, te,
które dopiero rozpoczynają swoją karierę oraz te,
które są długotrwale bezrobotne mogą korzystać
z usług różnych instytucji zajmujących się problematyką rynku pracy. Należą do nich:
•
•
•
•
•
•

Powiatowe Urzędy Pracy
Wojewódzkie Urzędy Pracy
Ochotnicze Hufce Pracy
Agencje Zatrudnienia
Instytucje Szkoleniowe
Akademickie Biura Karier
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•
•
•

Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne
Gminne Centra Informacji
Organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia.
Powiatowy Urząd Pracy (PUP)

Jego głównym zadaniem jest szeroko rozumiana
pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym
pracy w znalezieniu zatrudnienia i aktywizowaniu
ich na rynku pracy, a także pomoc pracodawcom
w pozyskaniu pracowników. Większość osób rejestruje się w urzędzie pracy głównie po to, aby
otrzymać zasiłek i uprawnienia do bezpłatnych
świadczeń medycznych, jednak warto to zrobić
także z innego powodu. Do Twojej dyspozycji są
oferty pracy umieszczane na tablicy ogłoszeń, na
stronach internetowych oraz w Centralnej Bazie
Ofert Pracy (CBOP), która dostępna jest na stronie www.psz.praca.gov.pl, w zakładce „Poszukujący pracy” - „Sprawdź naszą bazę ofert pracy”.
Umożliwia ona zebranie w jednym miejscu ofert
ze wszystkich urzędów i jednostek publicznych
oraz dodatkowo jest połączona on – line z ogólnoeuropejską bazą ofert pracy systemu sieci EURES.
Oferty można przeglądać pod kątem interesującej
branży, poszukiwanego zawodu, miejsca wykonywania pracy, oferowanego rodzaju zatrudnienia.
W powiatowym urzędzie pracy możesz korzystać
także z instrumentów i usług rynku pracy określonych w ustawie. W tym celu powinieneś się zgłosić do Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ),
które odpowiada za obsługę klientów w zakresie
m.in. pośrednictwa pracy, szkoleń i doradztwa
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zawodowego. Zatrudnieni w nim doradca zawodowy i pośrednik pracy pomogą określić Twoje
potrzeby, oczekiwania oraz możliwości podjęcia
pracy w danym zawodzie. Na tej podstawie wspólnie opracujecie indywidualny plan rozwoju zawodowego w celu doprowadzenia do podjęcia przez
Ciebie odpowiedniego zatrudnienia.
Ponadto w ramach powiatowych urzędów pracy
mogą być tworzone i prowadzone lokalne punkty informacyjno-konsultacyjne (LPIK). Stanowią
istotną część struktury urzędu pracy. Tam bezpośrednio rozpoznawane są potrzeby osób bezrobotnych i stosowane określone działania zmierzające do poprawy ich sytuacji na rynku pracy.
W LPIK osoby zainteresowane mogą:
•

dokonać czynności rejestracyjnych,

•

uzyskać istotne informacje na temat całego
katalogu oferowanych przez PUP usług,

•

uzyskać informacje dotyczące pomocy pracodawcom,

•

otrzymać dane dotyczące zapotrzebowania
na określonych pracowników.

Wykaz powiatowych urzędów pracy w województwie znajduje się na stronie 159.

Wojewódzki Urząd Pracy (WUP)
Tu możesz skorzystać z usług informacji i poradnictwa zawodowego, a także pośrednictwa pracy w ramach EURES. Ponadto Urząd efektywnie
wdraża w województwie Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej to wydział, który pomoże Ci w podjęciu decyzji zawodowych. Profesjonalna kadra doradców zawodowych i psychologów przy użyciu
testów psychologicznych pomaga określić preferencje, uzdolnienia oraz predyspozycje do wykonywania określonego zawodu. Świadomość własnych umiejętności, talentów, źródeł motywacji
do pracy, predyspozycji osobowościowych i temperamentalnych sprawi, że podejmiesz trafniejsze
i bardziej satysfakcjonujące decyzje zawodowe.
Centrum organizuje również grupowe porady zawodowe oraz zajęcia warsztatowe, podczas których dowiesz się, jak skutecznie poszukiwać pracy
w kraju i za granicą, w tym m.in.: poznasz zasady
przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz
sztukę prowadzenia rozmowy z pracodawcą,
a także nauczysz się, jak radzić sobie ze stresem
w pracy oraz podczas jej poszukiwania. Masz także
możliwość doskonalenia umiejętności interpersonalnych na treningach asertywności, komunikacji
oraz autoprezentacji.
Ponadto doradcy zawodowi Centrum opracowują i udostępniają szeroko rozumianą informację
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zawodową, która umożliwi Ci lepszą orientację
w świecie pracy. Zasoby informacyjne dotyczą
danych o rynku pracy i zawodach, możliwościach
kształcenia i doskonalenia kwalifikacji oraz instytucjach świadczących pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. Gromadzone są w formie publikacji, broszur, ulotek informacyjnych,
teczek i przewodników po zawodach, komputerowych baz danych o możliwościach kształcenia, filmów o zawodach, programów multimedialnych,
informatorów o szkołach i uczelniach wyższych
oraz specjalistycznej literatury.
EURES to sieć publicznych służb zatrudnienia i ich
partnerów na unijnym rynku pracy, której celem
jest międzynarodowe pośrednictwo pracy oraz informowanie o warunkach życia i pracy w krajach
Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtensteinie.
Usługi EURES polegają przede wszystkim na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym, poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, a pracodawcom w pozyskaniu pracowników
o określonych kwalifikacjach zawodowych.
Więcej na temat EURES znajdziesz w rozdziale VII .
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia WUP w Kielcach kontynuuje realizację konkursów w ramach następujących działań:
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Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej
w regionie
Kierowane jest do wszystkich osób pozostających
bez zatrudnienia, zarejestrowanych i niezarejestrowanych jako bezrobotne.
Dla wszystkich osób pozostających bez zatrudnienia oferowane są:
• szkolenia i kursy zawodowe prowadzące do
podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
• staże, praktyki zawodowe pozwalające nabyć
praktyczne doświadczenie w miejscu pracy,
• subsydiowane zatrudnienie, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe,
• wyposażenie/doposażenie stanowisk pracy
dla osób bezrobotnych zatrudnianych przez
pracodawców,
• warsztaty w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych.
Natomiast osoby zarejestrowane jako bezrobotne
w powiatowym urzędzie pracy mogą skorzystać
ze szkoleń, staży, prac interwencyjnych, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, doposażenia lub wyposażenia stanowiska
pracy u pracodawców dla skierowanych bezrobotnych oraz przygotowania zawodowego dorosłych. Projekty dla wszystkich osób pozostających
bez zatrudnienia realizowane są przez Beneficjentów, wyłonionych przez Wojewódzki Urząd Pracy
w drodze konkursu.
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O jej udzielenie ubiegać się mogą pracujący
mieszkańcy województwa w wieku od 18 do 64
roku życia, oraz studenci i absolwenci szkół wyższych (w okresie pierwszych 12 miesięcy od ukończenia studiów). Z udziału w projekcie wyłączone
są osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Każda osoba zakwalifikowana do projektu otrzyma bezpłatne wsparcie doradczo – szkoleniowe.
Będzie ono dotyczyć praktycznych aspektów towarzyszących zakładaniu oraz późniejszemu prowadzeniu działalności gospodarczej. Nie jest wymagany wkład własny w finansowaniu inwestycji.

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
W ramach tego działania udzielane jest wsparcie w
formie pożyczek osobom podejmującym własną
działalność gospodarczą. Realizatorem projektu
mikropożyczkowego, wyłonionym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach jest FundacjaAgencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. Maksymalna kwota pożyczki to 50 tysięcy
złotych. Zobowiązanie należy spłacić w okresie
60 miesięcy (lub wcześniej), a preferencyjne oprocentowanie w stosunku rocznym wynosi 1,8% dla
pożyczek udzielanych na okres do 36 miesięcy
oraz 2% dla pożyczek powyżej 36 miesięcy.

JAK I GDZIE
SZUKAC PRACY?

O przyznaniu pożyczki decyduje ocena indywidualnego biznesplanu, w opracowaniu którego pomagają eksperci działający z ramienia realizatora
projektu. Dodatkowe informacje na temat szczegółowych warunków uczestnictwa, terminów
naboru wniosków, wymaganych dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronie internetowej
Agencji www.farr.pl.
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Z Działania 8.1 mogą skorzystać pracownicy świętokrzyskich przedsiębiorstw, do których kierowana jest oferta projektów doskonalących kwalifikacje zawodowe i dostosowujących je do bieżących
potrzeb rynku pracy. Wsparcie mogą otrzymać
pracownicy skierowani do udziału w projektach
przez swoich pracodawców.

69

Projekty realizowane są przez Beneficjentów wyłonionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w drodze konkursu i obejmują:
•

•

ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw (MMŚP). Szkolenia te mają na
celu przede wszystkim podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz dostosowanie kwalifikacji pracowników firm do zmieniających się potrzeb rynkowych;
doradztwo dla mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

W ramach Działania 8.1 udzielane jest także odrębne wsparcie osobom zwolnionym, przewidzianym
do zwolnienia bądź zagrożonym zwolnieniem
z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy.
Wsparcie ma postać kompleksowych programów
typu „outplacement”, obejmujących:
•

szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia),

•

poradnictwo psychologiczne i pośrednictwo
pracy,

•

staże i praktyki zawodowe przygotowujące do
podjęcia pracy w nowym zawodzie,

•

subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy.
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Do osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem będzie także adresowane wsparcie na uruchomienie własnej działalności gospodarczej,
obejmujące:
•

doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz
szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy
i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,

•

przyznanie środków finansowych na rozwój
przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. zł na
osobę,

•

wsparcie pomostowe udzielane w okresie do
6 lub do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o jego przyznanie, obejmujące finansowe
wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie
w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego
w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które
rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

Osobie korzystającej ze wsparcia w ramach POKL,
która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej
50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) przysługuje jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5000 zł brutto, z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia.
Wykazy aktualnych projektów realizowanych w ramach Działań 6.1 oraz 8.1 można znaleźć na stronie
www.wup.kielce.pl/pokl. Niezbędnych informa-

PRACA PILNIE POSZUKIWANA

cji udziela również Oddział ds. Polityki Rynku
Pracy, Projektów i Promocji EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Punkt Informacyjny PO KL,
tel 41 36 41 622.
Dane teleadresowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Kielcach znajdują się na stronie 158.
Ochotnicze Hufce Pracy
Ochotnicze Hufce Pracy wykonują zadania w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży,
a także jej kształcenia i wychowania.
Należą do nich m.in.:
•

prowadzenie pośrednictwa pracy oraz organizacja zatrudnienia:
–

•

•
•

młodzieży w wieku powyżej 15 lat, która
nie ukończyła szkoły podstawowej lub
gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po
ukończeniu tych szkół,

–

bezrobotnych do 25 roku życia,

–

uczniów i studentów w formie krótkotrwałego zatrudnienia w czasie wolnym
od zajęć,

prowadzenie poradnictwa zawodowego dla
młodzieży oraz mobilnych centrów informacji
zawodowej,
inicjowanie międzynarodowej współpracy i wymiany młodzieży,
refundacja kosztów poniesionych przez praco-
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dawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników.
Wykaz jednostek organizacyjnych Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP znajduje się na stronie 160-161.
Agencje zatrudnienia
Legalnie działająca agencja zatrudnienia musi posiadać wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Rejestr prowadzony jest przez Marszałka Województwa, a dokumentem potwierdzającym wpis
jest certyfikat. Listę uparwnionych pośredników
znajdziesz na stronie www.kraz.praca.gov.pl.
Wysoki poziom bezrobocia w Polsce powoduje, że
z roku na rok coraz więcej osób korzysta z pomocy
agencji zatrudnienia. Świadczą one następujące
usługi:
•

pośrednictwo pracy polegające w szczególności na:
–

udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu
odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych
kwalifikacjach zawodowych,

–

pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy,

–

udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną
ofertą pracy,

–

informowaniu kandydatów do pracy
oraz pracodawców o aktualnej sytuacji
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i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
–

–

•

doradztwo personalne polegające w szczególności na:
–

•

inicjowaniu i organizowaniu kontaktów
osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami,
kierowaniu osób do pracy za granicą
u pracodawców zagranicznych (szczegółowe informacje dotyczące poszukiwania
pracy za granicą za pośrednictwem agencji
zatrudnienia znajdziesz w rozdziale VII),

prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych
cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,

–

wskazywaniu źródeł i metod pozyskania
kandydatów na określone stanowiska pracy,

–

weryfikacji kandydatów pod względem
oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji,

poradnictwo zawodowe polegające w szczególności na:
–

udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,

–

udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych, w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
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•

–

inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć
aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,

–

udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie,

pracę tymczasową polegającą na zatrudnianiu
pracowników tymczasowych i kierowaniu ich
do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz
i pod kierownictwem pracodawcy - użytkownika.

Najważniejsze zasady dotyczące korzystania
z usług agencji zatrudnienia:
1. Sprawdź, czy podmiot wpisany jest do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (www.
kraz.praca.gov.pl) i posiada certyfikat uprawniający go do prowadzenia działalności. Jeżeli
takiego dokumentu nie posiada, to znaczy, że
działa nielegalnie.
2. Sprawdź w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym, czy dany pośrednik
ma zgłoszoną działalność gospodarczą oraz
jak długo działa.
3. Nie korzystaj z ofert pracy zamieszczanych w
prasie zawierających jedynie numer telefonu
kontaktowego.
4. Pamiętaj, że polski pośrednik nie ma prawa do
pobierania opłat za znalezienie pracy.
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5. Nie płać pośrednikowi „z góry” bez pokwitowania i poza biurem firmy. Pamiętaj, że dowód
wpłaty na konto pośrednika – oszusta nie daje
szans na odzyskanie wpłaconej kwoty. Do zakładania kont bankowych mogą być wykorzystywane podstawione osoby.

Informacje o działalności nielegalnych pośredników pracy należy zgłaszać do Państwowej Inspekcji Pracy oraz na policję lub do prokuratury.
Wykaz agencji zatrudnienia zarejestrowanych w województwie znajduje się na stronie 162.

Agencje nie mogą pobierać opłat od osób kierowanych do pracy tytułem przedpłat, kaucji oraz
opłat związanych z wyszukiwaniem i wskazaniem
pracodawcy, w szczególności:
• opłat eksploatacyjnych,
• wynagrodzenia pracowników,
• opłat z tytułu wynajmu lokalu,
• wyjazdów pracowników agencji,
• rekrutacji,
• usług pocztowo – telekomunikacyjnych,
• druków, reklam i ogłoszeń prasowych.
Umowa z agencją
•
•

•
•
•

Agencja ma obowiązek przekazania Ci umowy na piśmie, w języku, który rozumiesz.
Nie musisz podpisywać umowy od razu w biurze. Zabierz dokument do domu i spokojnie
przeczytaj.
Sprawdź, jakie są Twoje prawa i obowiązki
oraz co oferuje pośrednik i pracodawca.
Jeśli nie rozumiesz wszystkich zapisów, poproś pracownika agencji o wyjaśnienie.
Zachowaj egzemplarz umowy dla siebie. Pamiętaj, że chroni ona interesy Twoje, pracodawcy
oraz agencji pośrednictwa pracy.
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Instytucje szkoleniowe
W dzisiejszych czasach warunkiem podjęcia pracy,
a także utrzymania zatrudnienia jest ustawiczne
podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności,
które może być realizowane w ramach szkolnych
i pozaszkolnych form kształcenia zawodowego,
prowadzonego przez publiczne i niepubliczne
podmioty zwane instytucjami szkoleniowymi.
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Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą zostać skierowane przez powiatowe urzędy pracy na
szkolenia tylko do instytucji posiadających wpis
do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).
Baza ta umożliwia dostęp do oferty szkoleniowej
kilku tysięcy podmiotów.
Rejestr Instytucji Szkoleniowych zawiera informacje m.in. o:
• nazwie i adresie instytucji szkoleniowej,
• kadrze prowadzącej szkolenia,
• bazie lokalowej, jej wyposażeniu i środkach
dydaktycznych,
• obszarze i tematyce szkoleń,
• metodach oceny jakości szkoleń,
• liczbie bezrobotnych i poszukujących pracy
objętych szkoleniami w okresie ostatniego
roku,
• pomocy udzielanej nieodpłatnie uczestnikom
szkolenia po jego zakończeniu.
Rejestr prowadzony jest od 1 grudnia 2004 r. przez
wojewódzkie urzędy pracy.
Baza danych o zarejestrowanych instytucjach
szkoleniowych jest dostępna pod następującymi
adresami internetowymi:
www.ris.praca.gov.pl
www.psz.praca.gov.pl
(zakładka: Rejestr Instytucji Szkoleniowych)
www.wup.kielce.pl
(zakładka: Rejestr Instytucji Szkoleniowych)
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Gminne Centra Informacji (GCI)
To placówki ukierunkowane na aktywizację społeczności lokalnych, zwłaszcza ludzi młodych oraz
na ożywienie lokalnego rynku. Funkcjonują jako
pracownie multimedialne wyposażone w stanowiska komputerowe ze stałym łączem internetowym. Ich klientami mogą być praktycznie wszyscy
mieszkańcy gminy, na terenie której są zlokalizowane.
Pracownicy GCI udzielają pomocy absolwentom,
bezrobotnym i poszukującym pracy, służąc im
poradami i informacjami zawodowymi. Prowadzą
warsztaty szkoleniowe w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz realizują projekty
promujące samozatrudnienie. Poprzez świadczenie ww. usług ułatwiają klientom kontakt z powiatowymi urzędami pracy.
Z kolei pracodawcom umożliwiają m.in. pozyskanie odpowiednich pracowników, a z pozostałymi
instytucjami tworzą sieć współpracy i wymiany
informacji.
Wykaz Gminnych Centrów Informacji znajduje się
na stronie 165.
Akademickie Biura Karier (ABK)
To jednostki uczelni i szkół wyższych działające na
rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów. Do podstawowych ich zadań zalicza się
gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych oraz
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prowadzenie bazy danych osób zainteresowanych
znalezieniem pracy.
Ponadto dla chętnych prowadzone są: doradztwo
indywidualne, warsztaty, spotkania i zajęcia poświęcone zagadnieniom rynku pracy oraz planowaniu
drogi zawodowej. Oprócz pomocy doradczej i informacyjnej, realizują także zadania ukierunkowane na
współpracę z pracodawcami polskimi i zagranicznymi poprzez pozyskiwanie ofert pracy, organizowanie prezentacji firm i targów pracy na uczelni oraz
ułatwianie studentom bezpośrednich kontaktów
z pracodawcami.
Wykaz Akademickich Biur Karier znajduje się na stronie 166.
Organizacje pozarządowe, fundacje,
stowarzyszenia
Caritas Diecezji Kieleckiej
Jest znaczącą w regionie organizacją pożytku publicznego. Jednym z najważniejszych obszarów jej
działalności jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.
Caritas Kielecka udziela m.in.: pomocy i wsparcia
w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej
osób długotrwale bezrobotnych, przygotowuje
do samodzielności i aktywności na rynku pracy,
przyczynia się do integracji społecznej i rodzinnej.
Wyżej wymienione zadania realizują Centra Integracji Społecznej oraz Kluby Integracji Społecznej.
Wykaz placówek Caritas Diecezji Kieleckiej znajduje
się na stronie 166.
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Caritas Diecezji Sandomierskiej
Jest instytucją charytatywną, której celem jest niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnej
sytuacji. Działanie to realizowane jest poprzez zakładanie i prowadzenie domów samotnej matki,
świetlic, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół przysposabiających do zawodu, placówek opiekuńczo – wychowawczych, ośrodków
rehabilitacyjno – edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych, ośrodków interwencji kryzysowej, warsztatów terapii zajęciowej, schronisk dla
bezdomnych, niepublicznych zakładów opieki
zdrowotnej, rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych,
ośrodków wypoczynkowych, organizowanie pomocy doraźnej, udział w akcjach na rzecz osób
potrzebujących i niepełnosprawnych.
Caritas Diecezji Sandomierskiej
ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
tel.: 15 644 55 86, 15 644 58 98, 15 832 11 45
fax 15 832 11 45, wew. 35
sandomierz@caritas.pl, www.sandomierz.caritas.pl
Fundacja dla Dobra Wspólnego
W ramach NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Region Świętokrzyski działa Fundacja dla Dobra Wspólnego, której celem jest m.in. promocja zatrudnienia
i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
Do podstawowych zadań Fundacji należy:
• udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego
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zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
•

pozyskiwanie ofert pracy;

•

działalność szkoleniowa i informacyjna.
Fundacja dla Dobra Wspólnego
ul. Planty 16 a, 25-502 Kielce,
tel. 41 344 77 03, fax 41 344 16 89
solidarnosc@home.pl, kielce@solidarnosc.org.pl
www.solidarnosc-swietokrzyska.pl

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Jest wiodącą instytucją szkoleniową w regionie.
Posiada szeroką ofertę edukacyjną, na którą składają się kursy i seminaria oraz szkoły dla młodzieży i dorosłych.
Szkoły ZDZ oferują naukę w zawodach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy. Kształcenie
w tej instytucji umożliwia uzyskanie świadectw,
dyplomów, zaświadczeń oraz specjalistycznych
uprawnień. Często jest to przepustka nie tylko na
krajowy, ale również międzynarodowy rynek pracy. Firma dysponuje siecią terenowych i specjalistycznych placówek szkoleniowych.
W ramach ZDZ funkcjonuje także:
Agencja Pośrednictwa Pracy,
Agencja Poradnictwa Zawodowego
ul. Śląska 9, 25-328 Kielce
tel. 41 366 48 61 w. 470
tel. 41 366 22 90 w. 470
agencjazatrudnienia@zdz.kielce.pl
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A może własna firma?

Znalezienie posady w istniejącej na rynku firmie
nie jest jedynym sposobem rozwiązania problemu braku pracy. Alternatywą jest założenie własnej działalności gospodarczej.
Część z nas ma szczególny „talent”, który można wykorzystać na rynku pracy – postawę zwaną przedsiębiorczą. Przejawia się ona inicjatywą
w podejmowaniu różnorodnych działań, twórczym podejściem do rozwiązywania problemów
oraz zdolnością do samodzielnego dbania o zaspokojenie swoich potrzeb.
Decyzja o założeniu własnej działalności gospodarczej to ważny, a przede wszystkim odważny
krok, łączący się zazwyczaj ze zmianą dotychczasowego trybu życia. Wbrew pozorom jednak zarówno założenie, jak i prowadzenie własnej firmy
nie jest takie skomplikowane. Oczywiście tylko dla
tych, którzy podejdą do tego w sposób planowy
i nie popełnią na stracie błędów, które w przyszłości okażą się nie do naprawienia.

PRACA PILNIE POSZUKIWANA

Zastanawiając się nad wyborem: praca na etacie
czy własna firma należy rozważyć wady i zalety
każdej z tych możliwości. Poniżej zestawiono najważniejsze z nich.

NEGATYWNE STRONY

POZYTYWNE STRONY

PRACA NA ETACIE

Pamiętaj jednak, że wszystko zależy od konkretnych uwarunkowań, miejsca i ludzi – każdą sytuację należy osobno przeanalizować.

WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

• mniejszy zakres odpowiedzialności
– odpowiadasz tylko za własną pracę,
nie za całą firmę,

• sam tworzysz swoje miejsce pracy,

• stałe godziny pracy, nadgodziny płatne osobno,

• niezależność w realizacji własnych pomysłów
i działań,

• więcej czasu dla siebie i rodziny,
• pewność otrzymania stałego wynagrodzenia,
• prawo do korzystania z urlopu i innych świadczeń pracowniczych,
• możliwość podnoszenia kwalifikacji na koszt
pracodawcy.

• ograniczona możliwość realizacji własnych
pomysłów i rozwijania kreatywności,
• konieczność spędzania w pracy określonej
liczby godzin, brak elastyczności czasu pracy,
• wykonywanie poleceń innych osób
i konieczność podporządkowania się
ich decyzjom,
• zdarzające się przypadki nadużyć wobec
pracowników np. niepłacenia za nadgodziny,
mobbing.

JAK I GDZIE
SZUKAC PRACY?

• brak przełożonego – sam jesteś dla siebie szefem,

• często większe zarobki,
• możliwość stworzenia miejsc pracy dla innych,
• Twoje wynagrodzenie jest proporcjonalne
do wkładu własnego, wysiłku i zaangażowania,
• elastyczny czas pracy.

• ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia,
• duża odpowiedzialność, również za sytuację zawodową pracowników,
• nielimitowany czas pracy, brak gwarantowanego
urlopu,
• uzależnienie standardu życia od kondycji finansowej firmy,
• konieczność realizowania różnorodnych zadań,
• ciągła rywalizacja z konkurencją.
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Jeśli poszukujesz pomysłu na własną działalność, zacznij od poniższych obszarów:
1. Dokonaj rozeznania rynku i zorientuj się, jaka
działalność istniejąca już na potencjalnym
rynku „ma się dobrze”, spróbuj także zaobserwować, jakie ma braki, co można udoskonalić,
by móc stworzyć konkurencyjną działalność
oferującą tę samą, ale wzbogaconą ofertę.
2. Przeanalizuj potencjalny rynek pod kątem
tzw. niszy – czegoś, na co potencjalnie mógłby być popyt, a co nie jest jeszcze przez nikogo oferowane. Pomysłów na biznes możesz
szukać wszędzie. Cennym źródłem informacji
mogą być:
•

Twoja wiedza i doświadczenie,

•

Twoje otoczenie,

•

obserwacja i analiza rynku,

•

literatura i pisma specjalistyczne,

•

imprezy handlowe (targi, giełdy, akcje promocyjne),

•

media.

3. Oceń swoje możliwości na poziomie posiadanych kwalifikacji, predyspozycji i umiejętności.
Analizując własne zasoby pamiętaj, że szczególne
znaczenie dla powodzenia w działalności gospodarczej mają:
•

–

umiejętność planowania – określenie
celu i realizacja kolejnych etapów w jego
osiągnięciu,

–

podejmowanie ryzyka – rozważenie różnych możliwości rozwiązania problemu
i podjęcie działań w sytuacjach niepewnych,

–

innowacyjność – wykorzystanie nowych
pomysłów lub starych w nowy sposób,

–

podejmowanie decyzji – szybkie kojarzenie faktów i dokonywanie wyborów,

–

stosunki interpersonalne – łatwość
w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z innymi ludźmi;

•

wiedza techniczna - wiadomości o dziedzinie biznesu, w której zamierza się działać oraz
marketingu, przepisach prawnych i finansowych;

•

umiejętności menedżerskie, np. z zakresu
organizacji i zarządzania firmą, kierowania
ludźmi, organizacji produkcji, sprzedaży itp.

•

zainteresowania – poparte wiedzą i umiejętnościami mogą także stanowić przedmiot
własnej działalności gospodarczej. Połączenie
pasji z pracą zarobkową daje największe szanse na odniesienie sukcesu finansowego i osobistej satysfakcji.

predyspozycje
– inicjatywa – zdolność do samodzielnych
pomysłów i działań,
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Jeśli masz już pomysł na własny biznes (a może
miałeś go od dawna) i zastanowiłeś się nad swoimi kompetencjami jako przyszłego przedsiębiorcy, czas na ocenę rynku, na którym będziesz prowadził swoją firmę:
Po pierwsze - zbierz informacje o potencjalnych
klientach, np. kim są, gdzie mieszkają i pracują,
jaki styl życia preferują, gdzie dotychczas dokonywali zakupu towarów, z jakich usług korzystali, jak
duże jest ich zapotrzebowanie na Twój produkt/
usługę. Ustal, ilu możesz mieć klientów - pozwoli
Ci to określić zasięg Twojego działania.
Po drugie - poznaj i przeanalizuj konkurencję
W tym celu zbierz informacje o rodzaju, jakości
i cenie oferowanych przez nią produktów/usług,
poznaj sieć dystrybucji. Następnie zbadaj obszary rynku, jakie obsługuje oraz stosowane sposoby
promocji i reklamy.
Po trzecie - wyciągnij wnioski z zebranych
informacji
Posłużą Ci one do określenia wielkości potencjalnego rynku, możliwości działania na nim, obrotów
firmy, mocnych i słabych punktów konkurencji.
Dokonując analizy krajowego i lokalnego rynku
można znaleźć takie dziedziny i branże, w których
występuje luka i zapotrzebowanie na określone
usługi i towary. Wyniki tych przemyśleń mogą
stać się inspiracją do podjęcia decyzji o założeniu
firmy. Każdy pomysł na własne przedsięwzięcie
gospodarcze warto dokładnie zweryfikować po
to, aby odrzucić nietrafione albo nierealistyczne
wizje, a przyjąć te, które mają szanse powodzenia.

JAK I GDZIE
SZUKAC PRACY?
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ROZDZIAL 4

CO POWINIENES
WIEDZIEC
O REKRUTACJI?

OD CZEGO ZACZAC
POSZUKIWANIE PRACY?

W rozdziale IV:
Podstawowe definicje
Stanowisko pracy – co się za tym kryje?
Profil osobowy kandydata – czy mu odpowiadam?
Przegląd metod selekcji kandydatów do pracy
Analiza dokumentów aplikacyjnych
Wywiad telefoniczny
Referencje
Rozmowa kwalifikacyjna
Testy – sprawdzian możliwości i kwalifikacji
Kandydat w sidłach Assessment Center
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będą źródłem nowych pomysłów. Wadami tej
formy są duże koszty oraz zwiększone ryzyko podjęcia błędnej decyzji (brak znajomości
kandydata).

Podstawowe definicje
Jeśli aktywnie poszukujesz pracy, wysyłasz aplikacje, bywasz na rozmowach kwalifikacyjnych, to
czy tego chcesz czy nie zostałeś włączony w proces rekrutacji i selekcji kandydatów. Warto więc
już w tym miejscu zaznaczyć, czym różnią się te
dwa, często mylone pojęcia.
Rekrutacja to nic innego jak zbieranie informacji
o potencjalnych pracownikach, którego efektem
jest uzyskanie odpowiedniej liczby kandydatów
do pracy na danym stanowisku.
Wyróżniamy dwie podstawowe formy rekrutacji:
• wewnętrzną - opartą o zasoby kadrowe firmy.
Polega na poszukiwaniu kandydatów na nowo
utworzone bądź wakujące stanowisko wśród
osób zatrudnionych już w przedsiębiorstwie.
Wewnętrzny kandydat jest osobą dobrze znaną, sprawdzoną w wielu sytuacjach, co ogranicza ryzyko wynikające z nieodpowiedniego
dopasowania do organizacji,
• zewnętrzną - prowadzoną na otwartym rynku pracy przy użyciu większego zakresu metod. Dzięki niej można pozyskać pracowników
o wysokich i oryginalnych kwalifikacjach, którzy

Selekcja polega na zbieraniu informacji o kandydatach na pracowników i dokonaniu wyboru
najodpowiedniejszej osoby. Selekcji dokonuje się
wśród kandydatów pozyskanych wskutek przeprowadzonej wcześniej rekrutacji.
Można więc przyjąć, że zarówno rekrutacja, jak
i selekcja są elementami jednego procesu mającego na celu zatrudnienie pracownika. Jego przebieg można przedstawić posługując się następującym schematem25.
25 Marek Suchar, Rekrutacja i selekcja personelu, Wydawnictwo
C.H. BECK, Warszawa 2005, s. 61

CO POWINIENES WIEDZIEC
O REKRUTACJI?

83

Stanowisko pracy
- co się za tym kryje?
Pewnie zauważyłeś, że nie wszystkie wymienione
na powyższym schemacie elementy są „dostępne”
i widoczne dla kandydata. Zwykle nie masz bowiem wiedzy na temat opisu danego stanowiska
pracy ani wglądu w przygotowany przez pracodawcę profil kandydata. Możesz jedynie wyciągnąć odpowiednie wnioski na podstawie wymogów zawartych w ogłoszeniu o pracę.
Stanowisko pracy to podstawowy, pojedynczy
i niepodzielny element struktury organizacyjnej
każdego przedsiębiorstwa. Posiada określony
zakres obowiązków, a celem jego istnienia jest
realizowanie zadań wyznaczonych mu przez organizację.
Składa się ono z następujących elementów:
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•

zadań, jakie ma do wykonania pracownik,

•

urządzeń i narzędzi służących do wykonywania pracy,

•

przestrzeni, w której odbywa się praca.
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Większość dużych firm dysponuje gotowymi opisami stanowisk, bowiem sprecyzowanie wymagań przydatne jest nie tylko w procesie rekrutacji,
ale pomaga w wyjaśnieniu zadań wszystkim osobom, których ono dotyczy.
Poprawnie skonstruowany pod względem metodycznym opis stanowiska powinien zatem udzielać odpowiedzi na następujące pytania:
•

Jakie jest usytuowanie stanowiska w strukturze organizacyjnej i jakie są jego powiązania hierarchiczne z innymi?

•

W jakim celu zostało utworzone?

•

Jaki jest zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności?

•

Jakie są warunki i wyposażenie miejsca
pracy?

•

Jakie są wymagania kwalifikacyjne/kompetencyjne dla danego stanowiska?

Dla osoby składającej dokumenty aplikacyjne do
firmy nazwa i opis stanowiska pracy są ważne
przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, taki opis jest dla pracodawcy lub rekrutera
podstawą do sporządzenia profilu kandydata do
pracy. Po drugie, już sama nazwa stanowiska zawiera bardzo istotne informacje. Na jej podstawie
możemy dowiedzieć się wiele o obowiązkach,
uprawnieniach oraz usytuowaniu danego stanowiska w strukturze organizacyjnej firmy.

Profil osobowy kandydata
– czy mu odpowiadam?
Na początku prawidłowo prowadzonego procesu
rekrutacji i selekcji kandydatów pracodawca powinien zadać sobie podstawowe pytania:
•

Kogo właściwie szukam?

•

Jakie uprawnienia, kwalifikacje, zdolności
i cechy osobowości powinien posiadać kandydat na dane stanowisko pracy?

Odpowiedzią na tak postawione pytania jest profil kandydata, czyli lista cech, umiejętności, właściwości oraz stopień, w jakim powinny one występować.
Możemy wyróżnić dwa rodzaje zmiennych składających się na profil kandydata: niezbędne do
należytego wykonywania zadań zawodowych
(wiedza, doświadczenie, umiejętności) oraz związane ze specyfiką firmy i stanowiska pracy (cechy
psychiczne umożliwiające dopasowanie do kultury organizacyjnej, zespołu i preferencji przełożonych).

CO POWINIENES WIEDZIEC
O REKRUTACJI?
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Stworzenie profilu jest bardzo ważne, ponieważ
pozwala ustalić, po czym można poznać dobrego
kandydata, jeśli taki pojawi się podczas rekrutacji. Wskazane cechy powinny być więc konkretne,
precyzyjnie nazwane i możliwe do stwierdzenia.

na samą nazwę stanowiska. Sięgnij także do
zasobów Internetu, przejrzyj stronę www pracodawcy, to pozwoli Ci lepiej zorientować się
w strukturze organizacyjnej firmy.
•

Pamiętaj, że z punktu widzenia pracodawcy
idealny kandydat to przede wszystkim osoba
chętna do pracy. Motywacja stanowi więc jeden z kluczowych aspektów, na które zwraca
się uwagę w procesie rekrutacji nowych pracowników.

•

Rekrutujący zwykle preferują kandydatów,
których charakteryzuje chęć do poszerzania
i pogłębiania swojej wiedzy oraz rozwijania
umiejętności zawodowych. Z punktu widzenia pracodawcy istotne jest, aby plany rozwoju przyszłego pracownika były zbieżne z celami i kierunkami rozwoju firmy.

•

Często jednym z podstawowych wymagań
jest umiejętność porozumiewania się w języku obcym, zwykle angielskim. Swoje umiejętności w tym zakresie oceń realnie nie zawyżając ich, ale też nie bądź wobec siebie zbyt
krytyczny. Zwróć uwagę, na ile rzeczywiście
dane stanowisko pracy wymaga posługiwania się językiem obcym. Zdarza się bowiem,
że pracodawcy dopisują do listy wymagań te
umiejętności nieco na wyrost. Możemy przyjąć, że sprzedawca w sklepie odzieżowym
mieszczącym się w galerii handlowej w dużym
mieście powinien umieć obsłużyć zagranicznego klienta, ale czy sprzedawcy pracującemu w butiku w małej miejscowości znajomość
angielskiego przyda się w codziennej pracy?

Profil osobowy kandydata do pracy powinien
określać:
•
•
•
•
•

wykształcenie (poziom, rodzaj, kierunek),
doświadczenie zawodowe (rodzaj, zakres,
czas trwania),
wiedzę i umiejętności fachowe,
umiejętności dodatkowe,
cechy psychologiczne (osobowość, sprawność intelektualna, umiejętności komunikacyjne i społeczne).

Wymagania dotyczące powyższych punktów pracodawca lub rekruter upowszechnia za pomocą
ogłoszenia zamieszczonego w mediach lub na
stronie internetowej firmy.
Zapewne wielokrotnie przystępując do sporządzania dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na
wybraną ofertę zastanawiałeś się, w jakim stopniu
im odpowiadasz. Czy posiadane przez Ciebie kwalifikacje i cechy osobowości wpisują się w oczekiwania pracodawcy?
Aby rzetelnie ocenić własną kandydaturę zwróć
uwagę na kilka istotnych spraw:
•

Przede wszystkim postaraj się zebrać jak najwięcej informacji dotyczących oferty, na którą
aplikujesz. Przeczytaj uważnie zamieszczone
przez pracodawcę ogłoszenie, zwróć uwagę
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•

•

Rekrutując absolwentów bez doświadczenia
zawodowego, pracodawcy zwracają uwagę
na przebieg nauki oraz tematykę prac dyplomowych. Sięgnij więc pamięcią do swoich
sukcesów i osiągnięć z czasów szkoły średniej
lub studiów. Nie koncentruj się na tym, że nie
posiadasz doświadczenia. Często pracodawcy
przychylnie patrzą na absolwentów, doceniając ich ambicję, świeże spojrzenie, chęć nauki
i zaangażowanie w pracę.
Pamiętaj, nie jest regułą, że im wyższy poziom
wykształcenia - tym lepiej. Bywa, że posiadanie zbyt wysokiego wykształcenia w stosunku
do rangi stanowiska i stopnia złożoności zadań może stanowić istotny czynnik demotywujący. Przyjęcie kandydata o zbyt wysokich
kwalifikacjach jest niekorzystne dla obu stron.
Pracownik ma poczucie, że jego umiejętności
nie są odpowiednio wykorzystywane, nie rozwija się i w konsekwencji szybko rozpoczyna
poszukiwanie nowej pracy. Dla pracodawcy
oznacza to przede wszystkim wyższe koszty
stałe, a finalnie wydatki związane z koniecznością pozyskania, wyselekcjonowania i wdrożenia kolejnego pracownika.

Jeśli czytając nasz poradnik dotarłeś do tego
miejsca, możemy założyć, że nie tylko zebrałeś
informacje o firmie i stanowisku, na które aplikujesz, ale przede wszystkim pogłębiłeś wiedzę
o sobie. Na tym etapie możesz więc skonfrontować
wymagania zawarte w ofercie lub opisie stanowiska z własną kandydaturą. To zestawienie pozwoli
Ci na identyfikację Twoich atutów: doświadczenia,
umiejętności i cechy charakteru.

Przegląd metod selekcji
kandydatów do pracy

Jak wspomnieliśmy już wyżej, określenia selekcja
używamy w odniesieniu do wszystkich działań
mających na celu ocenę kandydatów pod kątem
ich przydatności na określone stanowisko w firmie. W tym celu rekrutujący posługują się tzw.
kryteriami selekcyjnymi, które możemy podzielić na:
•

formalne – weryfikują, czy osoba posiada
określone wykształcenie (potwierdzone dyplomem), staż pracy, uprawnienia do wykonywania określonej pracy,

•

treściowe – obejmują kompetencje zawodowe i cechy psychologiczne, warunkujące
przydatność na danym stanowisku. Są to np.:
wiedza z danego zakresu, umiejętności fachowe, zdolności organizacyjne czy negocjacyjne. Kryteria treściowe są trudniejsze do oceny
i weryfikacji niż formalne.

Proces selekcji odbywa się zwykle w kilku etapach
i na każdym z nich dokonywana jest ocena kompetencji kandydatów, tak by było możliwe porównanie
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ich między sobą, a także skonfrontowane z profilem
idealnego kandydata. Złożoność procesu selekcji
w dużej mierze zależy od wielkości firmy. W dużych
przedsiębiorstwach i korporacjach zwykle trwa on
długo i jest wieloetapowy. Tacy pracodawcy często
posiadają własne działy Human Resources (HR) lub
decydują się na pomoc specjalistów – doradców
personalnych. W małych firmach z reguły nie ma
osoby zajmującej się wyłącznie rekrutacją ani obowiązujących procedur naboru, a pracowników wybiera sam szef.

Stosując znany układ tekstu nie tylko ułatwiasz
lekturę rekrutującemu, ale również zmniejszasz
ryzyko, że ważne dla Ciebie informacje pozostaną
niezauważone. Wyjątek stanowią tu sytuacje dotyczące stanowisk takich jak copywriter czy grafik
komputerowy.
Pamiętaj, pracodawcy czytając dokumenty aplikacyjne kandydatów zwracają uwagę m.in. na:
•

adres (odległość od miejsca pracy),

•

rangę, prestiż instytucji kształcącej (szkoły,
uczelni),

Analiza dokumentów aplikacyjnych

•

przerwy w nauce i zatrudnieniu,

W zależności od tego, w jakim stopniu dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych odnoszą
się do profilu osobowego kandydata, rekrutujący
może podzielić je na:

•

celowość i spójność podejmowanych działań
edukacyjnych i zawodowych,

•

krótkie okresy zatrudnienia, częste zmiany
miejsca pracy,

•

dążenie do rozwoju zawodowego (awans),

•

informacje dotyczące autentycznych zainteresowań (informacje takie jak: sport czy kino nic
nie mówią o kandydacie),

•

fotografię (źle dobrane zdjęcie np. z wakacji,
może świadczyć o braku profesjonalizmu),

•

staranność, układ graficzny tekstu,

•

używanie rzeczowych argumentów, przywoływanie autentycznych danych i wydarzeń zamiast mało mówiących ogólników.

•

takie, które nie spełniają wymagań założonych przez pracodawcę,

•

takie, które częściowo odpowiadają profilowi. Decyzja o zaproszeniu osoby do dalszych
etapów selekcji uzależniona jest od tego, jak
wiele aplikacji znalazło się w trzeciej, ostatniej
grupie,

•

najbardziej obiecujące – kandydaci spełniają
wszystkie lub prawie wszystkie kryteria, a dokumenty aplikacyjne są ciekawe lub nietypowe.
Odnosząc się do kwestii oryginalności CV trzeba
wspomnieć, że stosowanie powszechnie przyjętej
postaci tego dokumentu nie jest wyrazem konserwatyzmu, ale raczej szacunku do osoby czytającej.
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Wywiad
telefoniczny
Jest to metoda szybka i stosunkowo tania, dlatego też chętnie stosowana przez rekruterów. Często poprzedza, a w wielu wypadkach zastępuje
rozmowę kwalifikacyjną. Jest prostym i często zupełnie wystarczającym sposobem weryfikacji zainteresowania kandydata ofertą i jego umiejętności (np. językowych). Pytania dotyczą najczęściej
danych zawartych w CV oraz motywacji do pracy
u danego pracodawcy.

Rozmowa kwalifikacyjna
Najpopularniejszym sposobem weryfikacji umiejętności i motywacji kandydata jest wciąż rozmowa kwalifikacyjna. W większości przypadków
pozwala ona rekruterowi odrzucić osoby, których
profil wyraźnie odbiega od profilu idealnego kandydata na dane stanowisko pracy.
Z punktu widzenia pracodawcy celem rozmowy
kwalifikacyjnej jest:
•
•

Referencje

Sprawdzenie referencji, jakie kandydat otrzymał od
poprzedniego pracodawcy (pracodawców) to zwykle jeden z ostatnich etapów rekrutacji. Najczęściej
rekrutujący kontaktuje się telefonicznie z osobą
wskazaną przez kandydata. Rozmowa dotyczy
zadań wykonywanych przez pracownika, jakości
jego pracy, umiejętności współpracy z innymi,
a także powodów rozwiązania umowy o pracę.
Najbardziej wiarygodne są informacje pozyskane
od byłych pracodawców – będących jednocześnie bezpośrednimi przełożonymi aplikującego.
Referencje pisemne mają zdecydowanie mniejszą
wartość dla rekrutującego26.
26 Magdalena Polczyk, Jak i gdzie skutecznie szukać pracy, Wolters
Kluwer, Warszawa 2007, s. 22

•

•

wyjaśnienie ewentualnych nieścisłości w danych zawartych w życiorysie zawodowym,
uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących doświadczenia zawodowego i obowiązków wykonywanych w poprzednich miejscach zatrudnienia,
sprawdzenie (w miarę możliwości) kompetencji, czyli wiedzy, umiejętności i postaw kandydata w związku z zadaniami realizowanymi na
danym stanowisku pracy,
ocena oczekiwań związanych z ofertą.

Szczegółowe informacje dotyczące tego, jak rzetelnie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
i wywrzeć jak najlepsze wrażenie na pracodawcy
znajdziesz w rozdziale VI.
Zdarza się jednak, że rozmowa nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania i kandydat otrzymuje zaproszenie do kolejnych etapów rekrutacji. Należą
do nich testy wiedzy i umiejętności, testy psychologiczne oraz ośrodki oceny (Assessment Center).
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Testy – sprawdzian możliwości
i kwalifikacji
Testy wiedzy i umiejętności
Zdarza się, że pracodawca w celu weryfikacji
prawdziwości deklaracji kandydata dotyczących
posiadania określonej wiedzy i umiejętności przeprowadza test sprawdzający. Dzięki niemu można
potwierdzić np. znajomość języka obcego, wiedzę
z zakresu zasad rachunkowości, umiejętność posługiwania się programem komputerowym lub znajomość przepisów prawa w określonym zakresie.
Testy praktyczne zwane próbkami pracy (z angielskiego work - sample tests) - są wykorzystywane w przypadku potrzeby zweryfikowania, czy
kandydat posiada konkretne umiejętności zawodowe, czyli czy radzi sobie z zadaniami, z którymi
będzie miał do czynienia w pracy. Testy mogą polegać np. na napisaniu pisma na dany temat, sporządzeniu zestawienia w formie tabel i wykresów
lub złożenia z części określonego urządzenia lub
elementu.

Wątpliwości wiążą się głównie z faktem, iż kwestionariusze i inwentarze psychologiczne wymagają umiejętnego ich stosowania z zachowaniem
zasad etyki. Aby były skuteczne i stały się źródłem
rzetelnej wiedzy o kandydatach powinny być dobrze dobrane, przeprowadzone i zinterpretowane
przez osobę do tego uprawnioną – psychologa.
Niestety zdarza się, że do procedury selekcyjnej
wykorzystywane są narzędzia tylko przypominające testy psychologiczne, a nie będące nimi
w rzeczywistości. Należy pamiętać, że mianem
testu psychologicznego określamy metodę, która
spełnia ściśle określone warunki.
Opracowując narzędzia psychologicznego pomiaru sprawdza się przede wszystkim:
•

trafność - czy test mierzy to, do czego został
skonstruowany;

•

rzetelność - dokładność dokonywanego pomiaru;

•

normalizację - normy, przy pomocy których
jest oceniany uzyskany przez badanego rezultat. Dla każdego testu i dla każdej grupy osób
badanych charakteryzujących się określonymi
cechami opracowuje się normy oceny (np. dla
uczniów, dla osób pracujących). Dzięki temu
wyniki uzyskane przez daną osobę mogą być
porównane z wynikami innych badanych;

•

standaryzację - szczegółową procedurę prowadzenia badań. W tym celu dla każdego testu opracowuje się podręcznik, w którym dokładnie opisane jest jak powinno przebiegać
badanie.

Testy psychologiczne
Metoda ta ma zarówno gorących zwolenników, jak
i zagorzałych przeciwników. Mimo wielu kontrowersji jest stosowana przez rekrutujących zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach o strukturze
korporacyjnej (tam zwykle funkcjonują osobne
działy zajmujące się rekrutacją pracowników) oraz
agencjach doradztwa personalnego.

90

PRACA PILNIE POSZUKIWANA

Najczęściej w procesie rekrutacji stosuje się:
•

•

•

Inwentarze diagnozujące potencjał intelektualny kandydata. W zależności od zastosowanej metody można określić iloraz inteligencji wyrażony wskaźnikiem IQ lub zbadać
poszczególne rodzaje zdolności, np. werbalne,
matematyczno - logiczne, wyobraźnię przestrzenną. W praktyce ze względu na skomplikowanie i czas trwania badania diagnozuje się
głównie poziom inteligencji ogólnej.
Kwestionariusze mierzące różne wymiary
osobowości. Testy te najczęściej mają postać
listy twierdzeń, do których należy się odnieść
używając określonej skali odpowiedzi. Uzyskane wyniki są zawsze psychologicznym
opisem sposobu funkcjonowania badanego
stworzonym zgodnie z określoną koncepcją teoretyczną. W tego typu testach nie ma
złych ani dobrych wyników. Rezultaty są jedynie podstawą do diagnozy cech osobowości
badanego, a więc także przewidywań, co do
sposobów jego zachowania w określonych
sytuacjach (np. pracy w grupie, wykonywania
zadań pod presją czasu, zarządzania innymi).
Kwestionariusze służące do diagnozy cech
temperamentu. Zdarza się, że rekrutujący nie
bada szczegółowo osobowości kandydata,
ale chce określić jego przydatność do pracy
na danym stanowisku diagnozując temperament, czyli najbardziej podstawowe, bazowe
cechy osobowości. Określają one sposób zachowania człowieka (według jednej z teorii
są to: aktywność, reaktywność emocjonalna,
wrażliwość sensoryczna i wytrzymałość).

•

Testy zainteresowań – badają potrzeby, preferencje i zainteresowania zawodowe kandydatów. Najczęściej mają postać kwestionariuszy w wersji papierowej bądź komputerowej.

•

Testy badające predyspozycje psychiczne,
np. odporność na stres, poziom lęku, umiejscowienie kontroli. Ważne szczególnie w przypadku wybranych zawodów związanych z przeżywaniem dużego obciążenia psychicznego
(np. służby mundurowe).

•

Testy kompetencji społecznych (np. radzenie sobie w sytuacji ekspozycji społecznej,
umiejętność stosowania zachowań asertywnych) przydatne podczas poszukiwania osoby
na stanowisko wymagające występowania
publicznie i intensywnych kontaktów z ludźmi.

•

Narzędzia, za pomocą których można badać konkretne uzdolnienia przydatne na
stanowisku pracy, np. zręczność rąk i palców,
uwagę czy spostrzegawczość.

•

Testy aparaturowe - przeprowadzane za
pomocą specjalistycznych urządzeń w pracowniach testów poznawczych. Stosuje się
je wobec wybranych grup zawodowych – np.
kierowców czy policjantów. Ich zadaniem jest
ocena sprawności psychomotorycznej – m.in.
refleksu, koordynacji wzrokowo – ruchowej.

•

Testy projekcyjne – diagnozują cele, wartości,
postawy, motywacje i mechanizmy obronne
badanego. Zadaniem osoby badanej jest dokonanie interpretacji materiału o niejednoznacznym charakterze, np. zdjęć, plam barwnych,
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niedokończonych zdań. Ze względu na kontrowersje związane z wiarygodnością wyników oraz trudności interpretacyjne metody te
są stosowane niezwykle rzadko.

Kandydat w sidłach
Assessment Center
Assessment Center (AC) zwane po polsku ośrodkiem (centrum) oceny to metoda zbierania i analizowania informacji o kandydatach polegająca na
stosowaniu zestawu zadań, symulacji i gier. Nie
ma tu ściśle określonej procedury ani jednolitego
modelu działania. Rekrutujący sam dobiera metody w zależności od charakteru stanowiska pracy.
Przedmiotem oceny jest szybkość, rodzaj, sposób
czy kolejność działań podjętych w sytuacjach zadaniowych. Zwraca się również uwagę na postawę, zachowanie równowagi emocjonalnej oraz
jakość relacji interpersonalnych27.
Pierwsze ośrodki oceny zostały zorganizowane
w 1942 roku przez brytyjskie ministerstwo wojny
w celu usprawnienia doboru kandydatów do kadry oficerskiej. Wcześniejsze metody selekcji opierające się na rozmowach z kandydatami, analizie
ich wykształcenia i osiągnięć nie dawały dobrych
efektów, ponieważ duży procent zrekrutowanych
nie sprawdzał się na nowym stanowisku. Po zastosowaniu zmienionej procedury obejmującej m.in.
ćwiczenia grupowe i obiektywne testy selekcyjne
27 E. Liwosz, M. Nowak, K. Pankiewicz, Szukam Pracy. Program
szkolenia w klubie pracy, MPiPS, Warszawa 2009, s. 610
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liczba kandydatów na oficerów, którzy nie dorastali
do nowych zadań zdecydowanie się zmniejszyła.
Ze względu na skuteczność metoda ta została wprowadzona w całej armii28. Od tego czasu
ośrodki oceny stawały się coraz bardziej popularne. Znalazły zastosowanie zarówno w sektorze
prywatnym, jak i publicznym zwłaszcza w dużych
przedsiębiorstwach.
Ośrodek oceny może zostać powołany w organizacji, ale coraz częściej w przypadku wysokich
stanowisk kierowniczych zadanie to jest zlecane
wyspecjalizowanym firmom. Podczas sesji trwającej zwykle jeden, dwa dni ocenia się od kilku
do kilkunastu kompetencji. W AC zaangażowani
są obserwatorzy zwani często asesorami lub sędziami kompetentnymi. Ich zadaniem jest obserwowanie i opisywanie zachowań uczestników
w celu stwierdzenia, czy posiadają oni pożądane
cechy i umiejętności. Poza asesorami na spotkaniu może być również obecna kamera, za pomocą
której cała sesja jest nagrywana. Oczywiście, kandydaci na początku są nią speszeni, ale po pierwszym wykonanym zadaniu zapominają o jej obecności. Asesorom nagranie pozwala zaś wrócić do
tego, co działo się podczas AC i wyjaśnić ewentualne wątpliwości.
Do metod najczęściej stosowanych w ramach
Assessment Center należą:
•

Wywiad behawioralny, rodzaj rozmowy, która zawiera szereg pytań dotyczących zachowania w konkretnych sytuacjach spotykanych
na danym stanowisku, np. "Co by Pan/Pani

28 Charles Woodruffe, Ośrodki oceny i rozwoju, Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 610
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tyfikować kluczowe problemy, pogrupować je
i zaproponować rozwiązania. Metoda ta ma
na celu sprawdzenie m.in. sposobu przetwarzania informacji, odporności na stres, umiejętności pracy pod presją i szybkości podejmowania decyzji.

zrobił/a, gdyby...", „Jak zachował się Pan/Pani,
gdy…”. Technika ta polega na prowadzeniu
rozmowy, w której zamiast koncentrować się
na sukcesach uczestnika sesji AC, asesor poszukuje informacji o tym, w jaki sposób osiągnął on w pracy rezultaty, o których mówi.
•

•

Symulacje (odgrywanie ról) - kandydat
ma rozwiązać trudny problem, np. zażegnać
konflikt w kierowanym przez niego zespole, wynegocjować najlepsze warunki kontraktu, czy też przywrócić dobre imię firmy
w oczach niezadowolonego klienta. Zadaniem
kandydata jest najczęściej odbycie rozmowy
z osobą odgrywająca określoną rolę. W ten sposób można sprawdzić, czy i w jaki sposób kandydat radzi sobie np. z negocjacjami z trudnym
klientem. W ramach tych zadań otrzymuje instrukcję na temat swojej „postaci” oraz celu, jaki
ma osiągnąć. Jego „oponentem” może być drugi kandydat bądź jeden z asesorów. Za pomocą
odgrywania ról można sprawdzić umiejętności
negocjacyjne, sprzedażowe, zdolność do kompromisu, komunikatywność, umiejętności perswazji, styl zarządzania (rozmowa kierownika
z podwładnym) itd.
Koszyk zadań (in – basket) ma na celu sprawdzenie umiejętności zarządzania czasem, ustalania priorytetów i delegowania zadań, np.:
"Po powrocie z urlopu zastał/a Pan/Pani wiele nie załatwionych spraw. Które zadania podejmie Pan/Pani w pierwszej kolejności?..."
- kandydat otrzymuje plik dokumentów opisujących sprawy do załatwienia – listy, notatki,
raporty – i w krótkim czasie powinien ziden-

•

Dyskusje grupowe – zazwyczaj składają się
z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy indywidualnie przygotowują się do rozmowy
zgodnie z otrzymaną instrukcją. W drugim
dyskutują z innymi członkami zespołu w celu
wypracowania konkretnych rozwiązań lub
przekonania oponentów do prezentowanego przez siebie stanowiska. W zadaniu tym,
w zależności od jego formy bada się komunikatywność kandydata, zdolności argumentacji, jasność wypowiedzi, a także zdolności do
kompromisu, umiejętność perswazji i wiele
innych kompetencji.

•

Zadania problemowe wykonywane w zespołach – uczestnicy dostają do rozwiązania
konkretny problem (posiadający jedno lub
kilka możliwych rozwiązań), niekiedy odległy
od realiów zawodowych, niewymagający od
uczestnika posiadania specjalistycznej wiedzy. Realizacja zadania wymusza odnalezienie
się w stworzonej przez oceniających sytuacji
i ujawnienie określonych zachowań, które zostaną zinterpretowane jako wskaźnik pożądanych kompetencji.

•

Zadania konstrukcyjne wykonywane w zespołach – wymagają stworzenia, zbudowania konkretnej rzeczy: makiety, pojazdu, konstrukcji z papieru. Zadania te wykonywane są
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w zespole, który dysponuje przydzielonymi
zasobami, narzędziami i budżetem. Z założenia w ćwiczeniach tych przejawiają się głównie kompetencje organizacyjne i społeczne,
natomiast w przypadku lidera również menedżerskie29.
•

•

Case study (analiza przypadku) – celem
tego zadania jest sprawdzenie wiedzy branżowej i jej wykorzystania w praktyce. Polega
ono na zaproponowaniu rozwiązania problemu, z którym kandydat może spotkać się
w pracy. Może być wykonywane indywidualnie lub w grupie, gdy wszyscy uczestnicy pracują nad jednym zagadnieniem. W pierwszym
przypadku sprawdzeniu ulega jedynie wiedza
(oraz częściowo umiejętności autoprezentacji), w drugim sprawdza się także kompetencje
interpersonalne. Case study polega zazwyczaj
na przejściu pewnego procesu decyzyjnego,
wymaga reakcji na określoną sytuację. Stwarza rekrutującym możliwość obserwacji jak te
procesy przebiegają oraz wnioskowania na
temat cech osobowości i priorytetów kandydata.
Prezentacja – jest to zadanie polegające na
przygotowaniu i przedstawieniu krótkiego
wystąpienia na zadany temat (najczęściej
związany z samym kandydatem bądź problemem spotykanym w pracy na danym stanowisku). Po zakończeniu prezentacji słuchacze
zadają pytania i stawiają zarzuty, a zadaniem

29 Paweł Jurek, Metody pomiaru kompetencji zawodowych, Zeszyt
informacyjno-metodyczny doradcy zawodowego, MPiPS, Warszawa
2012, s. 145
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kandydata jest ich odparcie. Prezentacja rzadko przygotowywana jest na samym Assessment Center – najczęściej kandydaci dostają
temat wcześniej i przygotowują ją w domu.
•

Zadania twórcze – choć wielu kandydatom
wyda się to dziwne, podczas AC można dostać
polecenie np. narysowania rysunku grupowego lub wykonania prezentującej coś rzeźby
– takie zadania sprawdzają sposób pracy kandydatów, współpracę oraz zdolności twórcze
i kreatywność.

Assessment Center to metoda wielowymiarowa,
a na jej obiektywizm wpływają:
•

różnorodność kryteriów (oceniany jest cały
zestaw kompetencji, opisanych za pomocą
konkretnych zachowań),

•

wielość narzędzi (podczas sesji uczestnicy
biorą udział w wielu zadaniach, ćwiczeniach
i symulacjach),

•

mnogość ocen (każda kompetencja jest oceniana w kilku różnych zadaniach),

•

mnogość obserwatorów (każdego uczestnika obserwuje jednocześnie kilku doświadczonych i odpowiednio przeszkolonych asesorów).

Można się spotkać z twierdzeniem, iż jest to najbardziej skuteczna metoda trafnego przewidywania dopasowania osoby do przyszłego stanowiska
pracy.
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Jeśli zostałeś zaproszony na rekrutację, która
będzie miała postać Assessment Center pamiętaj, aby zarezerwować sobie odpowiednią ilość
czasu (w praktyce dla osób pracujących oznacza to konieczność wzięcia urlopu). Długość AC
uzależniona jest od ilości przewidzianych zadań,
liczby uczestników oraz tego, czy w ramach spotkania przeprowadzone zostaną jeszcze krótkie
rozmowy kwalifikacyjne. Nie można jednak spodziewać się spotkania krótszego niż 4 godziny.
W wyjątkowych sytuacjach zdarzyć może się nawet dwudniowy AC, choć z reguły spotkanie trwa
około 6-8 godzin. Pewien dyskomfort może stanowić fakt, że podczas tak zorganizowanej procedury rekrutacyjnej rywalizować będziesz z kilkoma
osobami, które ubiegają się o to samo stanowisko.
Dodatkowo waszą pracę obserwować będą asesorzy, co może początkowo działać deprymująco.
Centra oceny są zawsze projektowane pod potrzeby konkretnej rekrutacji, dlatego powinieneś
spodziewać się zadań, które będą przypominały
rzeczywiste obowiązki na nowym stanowisku pracy lub badały kompetencje potrzebne do ich rzetelnego wykonywania. AC jest metodą efektywną
i trafną, dlatego udawanie kogoś, kim nie jesteś
nie na wiele się zda. Najlepsze, co możesz zrobić to
w miarę możliwości przygotować się do spotkania
i zaprezentować z dobrej strony.
Uczestnicząc w tak prowadzonej selekcji masz
prawo po zakończeniu sesji otrzymać indywidualną informację zwrotną. Nawet jeśli nie zostaniesz
zatrudniony, pozyskasz mnóstwo cennych informacji na swój temat.

Jeśli bierzesz lub będziesz brał udział w Assessment Center, pamiętaj:
•

staraj się przygotować do sesji – zapytaj znajomych, jak postrzegają Twoje zachowania
w grupie i przemyśl otrzymane uwagi, ćwicz
autoprezentację, możesz poprosić kogoś bliskiego o pomoc w odgrywaniu scenek np.
rozmowy z trudnym klientem;

•

zapomnij o obserwatorach, zachowuj się tak,
jakby ich nie było, skup się na problemie;

•

bardzo dokładnie czytaj treść otrzymanych
zadań i poleceń;

•

rozważaj różne rozwiązania, nie trzymaj się
kurczowo pierwszego pomysłu;

•

staraj się od początku włączać w dyskusję
i pracę grupową, im później dołączysz tym będzie Ci trudniej;

•

staraj się, aby Twoje wypowiedzi były jasne,
precyzyjne i logiczne;

•

słuchaj opinii innych uczestników sesji i odnoś
się do tego, co mówią, nie próbuj za wszelką
cenę przeforsować własnych pomysłów;

•

kontroluj czas - w większości przypadków nie
dostaniesz dodatkowych minut na dokończenie pracy;

•

jesteś ekspertem w swojej dziedzinie – niech
potwierdzą to Twoje wypowiedzi i zachowanie;

•

kontroluj negatywne emocje – nie możesz
pozwolić sobie na wybuchy złości i agresywne
zachowania wobec kontrkandydatów.

CO POWINIENES WIEDZIEC
O REKRUTACJI?
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Zasada spójności

Zasady pisania
dokumentów aplikacyjnych
Zasada streszczalności
Większość z nas uważa, że im więcej napiszemy,
tym lepiej będzie to odebrane. Nie ma bardziej
błędnego przekonania. Im mniej słów, tym większa wartość każdego z dokumentów aplikacyjnych. Informacje podajemy hasłowo, bez zbędnych ozdobników. Potok słów powoduje znużenie
i spadek koncentracji osoby rekrutującej.
Zasada wiarygodności
Podajemy tylko informacje zgodne z prawdą, które
jesteśmy w stanie uwiarygodnić przed pracodawcą.
Kłamstwa dyskwalifikują kandydata lub - w najlepszym wypadku - stwarzają niezręczną sytuację na
rozmowie kwalifikacyjnej dla obu stron. Najczęściej
fałszuje się informacje o zatrudnieniu, wykształceniu oraz posiadanych umiejętnościach. Na przykład: pomija się firmy, z którymi rozstanie nastąpiło
w okolicznościach nieprzynoszących chluby kandydatowi. Innym przykładem jest zawyżanie znajomości języków obcych lub obsługi komputera.

Aby przekaz został właściwie odebrany, musi być
spójny, tzn. podawane informacje nie mogą się
wzajemnie wykluczać, wręcz powinny się uzupełniać lub wzmacniać. Zasada ta łączy się z przedstawianiem najważniejszych informacji w różnych
kontekstach. Na przykład, jeżeli rozwijamy jakiś
wątek w liście motywacyjnym, to musi mieć on
odzwierciedlenie w życiorysie zawodowym i korespondować z ofertą pracy, na którą odpowiadamy.
Zasada jasnej, przejrzystej struktury
Struktura dokumentów aplikacyjnych musi być
przejrzysta, czytelna, przyciągająca uwagę oraz
zachęcająca do ich lektury. Fakty powinny być
napisane prostym, zrozumiałym, ale nie potocznym językiem. W dokumentach preferowana jest
czcionka „12” lub „14” oraz półtora wersowe odstępy. Nie należy stosować kilku kolorów czcionek,
nadmiaru wytłuszczeń, tabel ani różnego rodzaju
ozdobników.
Zasada unikatowości
Przydatna tu jest umiejętność uwypuklenia swoich
atutów w kontekście oferty pracy, na którą aplikujemy. Aby to osiągnąć, należy stosować zabiegi stylistyczne, które sprawią, że tekst będzie dynamiczny
i obrazowy. Dzięki temu zaciekawimy osobę dokonującą selekcji i skoncentrujemy uwagę na naszej
kandydaturze. Dlatego należy budować zdania
krótkie, z dużą ilością czasowników i rzeczowników,
a użyte słownictwo powinno wywoływać pozytywne
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skojarzenia. Tekst należy zredagować samodzielnie, niedopuszczalne jest kopiowanie dostępnych powszechnie przykładów dokumentów aplikacyjnych. Osoby dokonujące rekrutacji bez trudu
rozpoznają własny styl piszącego od przeróbek
gotowych wzorów30.
Kilka słów o walorze aktywnego czasownika
Warto zadbać o język, jakim pisze się dokumenty
aplikacyjne. Nie chodzi tylko o poprawność językową, lecz o styl. Należy używać słów, które wyrażają
aktywność, a nie kojarzą się pasywnie. Istnieje cała
lista czasowników sugerujących aktywność, np.:
przyspieszyłem, wynalazłem, kierowałem, osiągnąłem, ulepszyłem, wykonałem, uporządkowałem,
rozwinąłem, wprowadziłem na rynek. Powinno się
natomiast unikać takich określeń, jak: znam, mam
doświadczenie, zapoznałem się, uczyłem się itp.

30 Luiza Kulczycka, Jak napisac najlepsze CV i list motywacyjny,
Wolters Kluwer sp. z o.o., Warszawa 2007, s. 15-18
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Skuteczne curriculum vitae - jak
to zrobić?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się:
•

Po co zadawać sobie tyle trudu, aby przygotować curriculum vitae?

•

Dlaczego informacje umieszcza się w określonych działach/sekcjach?

•

Czemu ma służyć taki układ dokumentu?

•

O czym pisać, a co pominąć, jakie informacje
umieścić, aby zwrócić uwagę pracodawcy?

•

Jakich błędów się wystrzegać?

Niestety większość osób przygotowujących swoje CV
nie zastanawia się nad powyższymi kwestiami. Kandydaci zabierają się do tego zadania z automatu
i nie poświęcają mu zbyt dużo czasu. Bezkrytycznie kopiują wzory CV dostępne w poradnikach
i czasopismach, a także w Internecie. Wysyłają
je w niezmienionej formie do wielu pracodawców, a także bardzo często na różne stanowiska wymagające innych kompetencji. Skutkuje
to brakiem zamierzonych efektów. W sytuacji,
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w której pracodawca otrzymuje setki dokumentów aplikacyjnych niewiele różniących się od siebie, często niedostosowanych do jego wymagań,
nie może dziwić fakt, iż na większość złożonych
aplikacji kandydat nie dostaje odpowiedzi.
Czym jest współczesne curriculum vitae?
Curriculum vitae (łac.) oznacza "bieg lub kurs życia". Do tej pory mianem życiorysu określany był
dokument, który składał się z ułożonych chronologicznie różnych dat i faktów. Nie miał on ściśle
określonej budowy formalnej, a jego podstawowym i jedynym wymogiem była czytelność.
Współczesne curriculum vitae (amerykańskie
resume) jest wynikiem ewolucji tradycyjnego życiorysu. Przeznaczone jest wyłącznie dla osób
poszukujących pracy i składa się ze ściśle określonych części. Działy te są tak skonstruowane, aby
dostarczyć pracodawcy wszystkich informacji
potrzebnych do podjęcia decyzji. Ponieważ jest to
pierwszy, a zarazem najważniejszy krok w procesie
poszukiwania pracy, nie należy go lekceważyć31.
Dobre CV jest Twoją wizytówką
Można je porównać do ulotki reklamowej, która
ma za zadanie promować i reprezentować kandydata pod jego nieobecność. Wprawdzie nie
stanowi ono gwarancji otrzymania pracy, ale jest
w stanie sprawić, że zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Pokaż pracodawcy korzyści
wynikające z zatrudnienia właśnie Ciebie.
31 Urszula Michalska, Curriculum vitae i listy motywacyjne,
Wydawnictwo Kram, Warszawa 2007, s. 9

Masz 30 sekund, aby przekonać pracodawcę
Tyle czasu poświęca wstępnej analizie osoba odpowiedzialna za rekrutację w firmie. Wynika to
z dużej liczby aplikacji nadsyłanych w odpowiedzi
na atrakcyjną ofertę pracy. Szacuje się, iż może być
ich nawet kilkaset. Wobec tego Twoje CV powinno
zawierać coś, co przykuje uwagę czytającego i wywoła dobre pierwsze wrażenie.
Co jest ważniejsze: forma czy treść?
Forma, odpowiedzialna zwykle za pierwsze wrażenie, jest w przypadku CV tak samo ważna jak treść.
Przy źle dobranych czcionkach, nieczytelnym tekście lub niskiej jakości papieru szanse na bycie
zauważonym gwałtownie maleją. Konsekwencje
tego są zazwyczaj odmienne od pożądanych,
albowiem, jeśli wzroku CV przyciągnąć nie
zdoła, zaszczyt czytania nie będzie mu dany.
Treść, odpowiedzialna za aprobatę lub odrzucenie
Twojej kandydatury, jest kolejnym elementem,
którego nie wolno Ci pominąć. Informacje, których dostarczasz pracodawcy nie mogą być przypadkowe, a ich wybór nieprzemyślany.
Pamiętaj, efektywność Twojego CV zależy zarówno od formy, jak i treści. Zignorowanie jednego
z tych elementów może doprowadzić do wielomiesięcznych, stresujących, a co gorsza, bezowocnych poszukiwań32.

32 Tamże, s.11
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Co to znaczy "nakierowanie na odbiorcę?"
Najczęściej popełnianym błędem jest przygotowanie jednego, uniwersalnego CV. Być może informacja ta będzie dla Ciebie zaskoczeniem, ale
jedno CV nie wystarczy.
Poprawnie skonstruowane, nakierowane na
odbiorcę Twoje CV powinno udzielić odpowiedzi na następujące pytania:
•

Co jesteś w stanie wnieść do zespołu, w którym będziesz pracował?

•

Jakimi przydatnymi dla rozwoju firmy atutami dysponujesz?

•

Dlaczego warto dać Ci szansę?

Aby odpowiedzieć na powyższe pytania gruntownie przeanalizuj konkretną ofertę pracy i specyfikę
danej firmy (jej misję i wizję, wymagania rekrutacyjne). Może się bowiem okazać, że np. pewna
kompetencja, kurs, fakt z Twojej przeszłości zawodowej nie będą miały znaczenia w jednej firmie,
a dla drugiej stanowić będą duży atut przemawiający za Twoją kandydaturą.
To zadanie wymaga sporo czasu i zaangażowania
z Twojej strony. Inwestycja się opłaca, bo Twoja
oferta wyróżni Cię spośród tych, które otrzyma
pracodawca.
Myśl jak pracodawca
Aby odnieść sukces w procesie rekrutacji, przygotowując życiorys zawodowy myśl w kategoriach
będących wyznacznikami sukcesu w biznesie, czyli:
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•

•

•

w kategoriach finansowych
Kiedy zdarzyło Ci się zarobić pieniądze dla
swojego pracodawcy, zaoszczędzić je lub zarządzać nimi - napisz o tym.
w kategoriach czasu
Firmy nieustannie poszukują sposobów oszczędzania czasu i wywiązywania się z terminów.
Jeżeli miało to miejsce w Twoim przypadku, to
poinformuj o tym pracodawcę.
w kategoriach wielkości
W biznesie ważne są liczby, w których mierzy
się dokonania - pamiętaj o tym przygotowując życiorys zawodowy33.

Czego nie może zabraknąć
w curriculum vitae?
W Twoim CV muszą znaleźć się podstawowe informacje wymagane przy każdej rekrutacji:
Dane osobowe
Służą do skontaktowania się z Tobą, więc obowiązkowo powinny zawierać: imię i nazwisko, adres, pod którym aktualnie przebywasz, nr telefonu, e-mail.
Doświadczenie zawodowe
W tej części znajdują się najbardziej interesujące pracodawcę informacje, dlatego poświęć jej
33 Jeff Taylor, Doug Hardy, Jak efektywnie poszukiwać pracy. Wykorzystanie metody firmy Monster, Oficyna Ekonomiczna Kraków, s.139
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najwięcej uwagi. W dziale tym nie możesz zapomnieć o podaniu pełnych i poprawnych nazw
poprzednich miejsc pracy, dat oraz zajmowanych
stanowisk. Sprecyzuj charakter wykonywanej pracy, wypisz krótko obowiązki i obszary, za które
byłeś odpowiedzialny. Jeśli masz bardzo bogate
doświadczenie zawodowe, wybierz tylko te fakty,
które korespondują z daną ofertą pracy. Koniecznie napisz o swoich osiągnięciach zawodowych.
Wykształcenie
W zależności od posiadanego poziomu wykształcenia, pisząc o edukacji skup się na ostatnich jej
etapach, np.: uczelni wyższej, studiach podyplomowych. Informacja o ukończonej szkole średniej
będzie dla pracodawcy cenna tylko w przypadku,
gdy wiąże się z branżą, stanowiskiem, na które
aplikujesz.
Kursy i szkolenia
Nie ma potrzeby wymieniania wszystkich, które
ukończyłeś – wskaż dyplomy oraz certyfikaty poświadczające Twoje kwalifikacje zawodowe, które
związane są ze stanowiskiem, o które ubiegasz się.
Inne umiejętności
Uwzględnij umiejętności twarde, tj. znajomość
języków obcych (podaj jakie, określ na jakim poziomie posługujesz się nimi w mowie i piśmie), obsługa komputera, urządzeń biurowych, maszyn,
prawo jazdy (kategoria, czas praktyki). Możesz
również wymienić umiejętności interpersonalne

i społeczne (ważne jest, aby poprzeć je przykładami, gdzie miałeś okazję je zdobyć, wykorzystać lub
doskonalić).
Zainteresowania
Tu zamieść informacje o pasjach, sposobie spędzania wolnego czasu. Im bardziej unikatowe, tym
większa uwaga rekrutera. Czytanie książek, dobre
filmy, słuchanie muzyki czy podróże - nie wzbudzą zainteresowania, dopóki nie zostaną doprecyzowane, w przypadku literatury podaj autora lub
gatunek.
Klauzula o zgodzie na przetwarzanie
danych osobowych
Bez tej klauzuli Twoja aplikacja nie może być wzięta pod uwagę w procesie rekrutacji.

Życiorys zawodowy
na różne sposoby
Nie ma jednego obowiązującego wzoru życiorysu
zawodowego. W zależności od potrzeb możesz
dowolnie modyfikować swoje CV, dodając lub ujmując poszczególne punkty.
Chronologiczny
Kładzie nacisk na daty, nazwy firm i zakresy obowiązków. Edukacja i historia zawodowa przedstawione są w odwróconym porządku chrono-
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logicznym: od ostatniego miejsca zatrudnienia
i kształcenia wstecz. Polecany jest w przypadku
ubiegania się o pracę zbieżną z wykształceniem
i doświadczeniem zawodowym. Życiorys w tej formie jest czytelny, przejrzysty, pozwala na śledzenie
przebiegu wykształcenia i zatrudnienia oraz ich ciągłości.
Funkcjonalny
Umożliwia przedstawienie umiejętności i doświadczenia zawodowego kandydata najbardziej
odpowiadających pracy, o którą się stara. Podkreśla najważniejsze osiągnięcia i silne strony poszukującego pracy. Polecany jest osobom, które zajmowały kilka podobnych stanowisk, wykonywały
wolny zawód lub miały przerwy w zatrudnieniu.
Alternatywny
Ma formę listu skierowanego do konkretnego pracodawcy i składany jest zamiast CV. Określa się w
nim swoje zainteresowania zawodowe, funkcje
oraz stanowisko, na którym chciałoby się pracować. Jego przygotowanie wymaga od kandydata
dobrej znajomości firmy oraz aktualnego zapotrzebowania na pracowników.

Video CV - nowy trend
czy sezonowa moda?
W przypadku Video CV papier został zastąpiony
materiałem multimedialnym, którego autor może
zastosować animację, wizualizację, przedstawić
fabułę lub ograniczyć się do metody tzw. "gadającej głowy". Filmik może przedstawiać sfabularyzowaną historię kariery kandydata z nim w roli głównej, pokazać jego zainteresowania, pasje, mocne
strony, a także cechy charakteru.
Ciekawym pomysłem, formą referencji może być
także przeprowadzenie sondy wśród znajomych
czy klientów, którzy opowiedzą o autorze i uargumentują, dlaczego będzie odpowiednim pracownikiem na danym stanowisku. Cel Video CV opiera
się w przeważającej mierze na pierwszym wrażeniu, a to z kolei zależy nie tylko od kreatywności,
ale także od rodzaju branży, w jakiej dana osoba
chce pracować. I tak, multimedialna aplikacja może
być trafnym pomysłem w przypadku pracy w mediach, na stanowisku rzecznika prasowego czy
w branży reklamowej, marketingowej i public relations.

Europejski
Proponowany jako obowiązujący w krajach Unii
Europejskiej. Wzór dokumentu jest dostępny
w kilku językach na stronie internetowej:
http://www.europass.cedefop.europa.eu.
Szczegółowo omówiony został w rozdziale VII.
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Niewygodne fakty
- jak o nich pisać?
Luki w życiorysie zawodowym, znikome doświadczenie w wybranej branży bądź brak spójnej ścieżki kariery mogą zdarzyć się każdemu. Niełatwo
o nich pisać w CV. Jedno jest pewne. O ile pomi-
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nięcie pewnych faktów jest dopuszczalne, o tyle
kłamstwo jest absolutnie zakazane.
Dłuższa przerwa w pracy
Tak zwane "dziury w karierze" dotyczą nie tylko szeregowych pracowników, ale także tych
z wyższych stanowisk. Nawet najlepszemu specjaliście może się zdarzyć, że przez jakiś czas
pozostaje bez pracy. Najważniejsze, aby uświadomić sobie, że nie jest to żaden wstyd. Przerwa
w zatrudnieniu może być podyktowana okolicznościami życiowymi lub koniunkturą na rynku pracy.
Pracodawcy w tej kwestii podchodzą zawsze indywidualnie do sytuacji kandydata. Zamiast podawać nieprawdziwe informacje, napisz, w jaki
sposób wykorzystywałeś ten czas: może podwyższałeś swoje kwalifikacje zawodowe, zajmowałeś
się prowadzeniem domu, opiekowałeś się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, może wyjechałeś do pracy za granicę. Bez względu na przyczyny, nie warto ukrywać przerw w zatrudnieniu.
Przyczyny utraty lub zmiany pracy
W CV nie musisz pisać, dlaczego rozstałeś się z poprzednią firmą. Ale z pewnością możesz spodziewać się takiego pytania na rozmowie kwalifikacyjnej. Jeżeli okoliczności są pozytywne - dostałeś
propozycję pracy na lepszych warunkach, możesz
o tym bez wahania powiedzieć. Gorzej sytuacja
się przedstawia, jeżeli zostałeś zwolniony, przeanalizuj, dlaczego tak się stało i jak wybrnąć z tego
na rozmowie z pracodawcą34.

Kłopoty z prawem
Życiorys zawodowy nie powinien zawierać negatywnych informacji na Twój temat. Jak wobec
tego podawać informacje o sprawach karnych np.
wyrokach, które mamy na swoim koncie? Mogą
one nie stanowić powodu na podstawie, którego
pracodawca odmówi Ci zatrudnienia. Musisz mieć
jednak świadomość, iż te fakty obniżają Twoją
konkurencyjność. Jest pewna grupa stanowisk,
zwłaszcza w sektorze publicznym, na które wymagane jest poświadczenie o niekaralności. Jeżeli
wiesz o takiej sytuacji, a wyrok nie uległ zatarciu,
nie wysyłaj swojej oferty. Nie aplikuj także na stanowiska w dziedzinie finansów czy księgowości,
jeżeli na swoim koncie masz nadużycia w tym zakresie.
Zbyt wysokie kwalifikacje
Kiedy okres pozostawania bez pracy się przedłuża,
wiele osób decyduje się obniżyć swoje wymagania względem przyszłej pracy i przyjąć ofertę na
mniej atrakcyjnych warunkach. Jeżeli masz wysokie kwalifikacje w stosunku do stanowiska, na które aplikujesz możesz sobie pozwolić na nieujawnianie ich wszystkich. Warto się także zastanowić,
które fakty pominiesz (oprócz tych głównych),
a które uwypuklisz. Jeżeli okaże się że Twoje kwalifikacje są nadal za wysokie, spróbuj przekonać
pracodawcę, dlaczego stanowią one atut w kontekście stanowiska, o które się ubiegasz.

34 Tamże, s. 83-85
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Niższe od oczekiwanego wykształcenie
W takim przypadku powinieneś akcentować
przede wszystkim doświadczenie zawodowe,
kompetencje i osiągnięcia - oczywiście te, które
są istotne dla pracodawcy. Jeżeli wykształcenie
nie jest kluczowym wymogiem podjęcia pracy,
zdobyte doświadczenie na danym stanowisku jest
o wiele cenniejsze dla firmy niż wykształcenie.

raz w życiu się przekwalifikować, to cenny przyszły
pracownik - elastyczny, potrafiący wziąć sprawy
w swoje ręce i odnaleźć się w nowej sytuacji. Na
pewno należy umotywować powód tej decyzji.
Musisz uzasadnić, iż nadajesz się do nowej pracy,
a kompetencje, które posiadasz wykorzystasz dla
rozwoju firmy.

Zbyt krótkie doświadczenie zawodowe
To problem, który dotyczy studentów, absolwentów i osób długotrwale bezrobotnych. Jeżeli
nie masz żadnego doświadczenia zawodowego, Twoje CV powinno zawierać informacje, że
szybko się uczysz, dzięki temu łatwo osiągniesz
takie wyniki, jak długoletni pracownicy. Spróbuj
jednak znaleźć coś, co możesz zakwalifikować
jako doświadczenie i postaraj się to uwypuklić.
Możesz odwołać się do swojej aktywności poza
zawodowej (działalności w stowarzyszeniach,
fundacjach, organizacjach studenckich, branżowych i in., a także do praktyk zawodowych, staży, pracy dorywczej lub sezonowej. Zaleca się,
aby odpowiadać jedynie na te oferty, w których
jest mowa o niedługim stażu pracy (do 2 lat).
Zmiana ścieżki zawodowej
Jeśli już popadłeś w rutynę lub chcesz spróbować
czegoś innego, radykalna zmiana na polu zawodowym to najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić dla
swojej kariery i samopoczucia. Niektórzy pracodawcy uważają, że kandydat, który zdołał chociaż
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Podejmowane dorywczo zatrudnienie
Dla pracodawcy ważne są przede wszystkim doświadczenie i umiejętności kandydata, a nie forma
prawna zatrudnienia. Jeżeli w swojej karierze pracowałeś dorywczo, to skoncentruj się głównie na
uwypukleniu w CV, w jakim zakresie przyczyniło
się to do poszerzenia Twoich kompetencji.

Czego nie powinno być
w CV?
Aby nie narażać się na odrzucenie życiorysu,
a tym samym na zbędny trud, powinieneś zapoznać się z poniższą listą najczęściej popełnianych
błędów. Sprawdź uważnie, czy przygotowując
swoje CV, udało Ci się ich uniknąć. Jeżeli tak, to spokojnie możesz wysłać swój życiorys. Jeśli nie, to natychmiast skoryguj zauważone niepoprawności.
Oto lista błędów, których powinieneś się wystrzegać:
• błędy ortograficzne, stylistyczne, literówki,
• pomyłka w nazwisku adresata, nazwie jego
stanowiska, adresie,
• przesyłanie aplikacji zupełnie niespełniającej
warunków ogłoszenia,
• podawanie faktów nieistotnych z punktu widzenia pracodawcy,
• brak dat określających początek i koniec okresu zatrudnienia, zatajenie informacji o ustaniu
zatrudnienia,
• brak informacji o zakresie obowiązków na zajmowanych dotychczas stanowiskach,

•
•

•
•
•
•
•

•
•

podawanie nieprawdziwych informacji lub ich
„koloryzowanie”,
używanie negatywnych zwrotów (np. język
angielski – w stopniu słabym, lepiej brzmi
w podstawowym),
stosowanie żargonu, slangu niezrozumiałego
dla pracodawcy,
zbyt długa lista zainteresowań,
podawanie wysokości swoich poprzednich
zarobków,
dołączanie do CV kopii certyfikatów i dyplomów,
niewyjaśnienie w sposób bezpośredni i pozytywny luki w karierze zawodowej czy przebiegu wykształcenia,
podawanie kontaktu do osób, które mają wystawić referencje bez uprzedzenia ich o tym,
brak zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pamiętaj, że życiorys zawodowy:
•

jest pierwszą formą kontaktu z pracodawcą,

•

powinien przedstawić Cię w jak najkorzystniejszym świetle, podkreślając Twoją wartość
jako przyszłego pracownika,

•

jest jedynym elementem w procesie selekcji,
nad którym masz kontrolę,

•

ułatwia przebieg rozmowy kwalifikacyjnej –
często stanowi jej plan.
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WZÓR CURRICULUM VITAE

DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Numer telefonu:
E-mail:

CEL ZAWODOWY

Twój życiorys zyska na wartości, jeśli określisz w nim swój cel zawodowy. Możesz napisać np. o rozwijaniu umiejętności na stanowisku,
na które aplikujesz, o zdobywaniu kolejnych stopni specjalizacji zawodowych.

WYKSZTAŁCENIE
(piszesz w odwrotnym porządku chronologicznym)
Data (rozpoczęcia i zakończenia szkoły)
- pełna nazwa szkoły, kierunek kształcenia, uzyskany tytuł (w przypadku posiadania
wykształcenia średniego lub wyższego należy pominąć szkołę podstawową
i gimnazjalną)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

(piszesz w odwrotnym porządku chronologicznym - tj. od ostatniego miejsca zatrudnienia).
Data (rozpoczęcia i zakończenia pracy)
- nazwa i siedziba zakładu pracy, wydział, zajmowane stanowisko, krótki opis
zakresu obowiązków i odpowiedzialności w poprzedniej pracy

KURSY I SZKOLENIA
Rok i czas trwania

UMIEJĘTNOŚCI

Znajomość języka obcego
Znajomość obsługi komputera
Obsługa urządzeń, maszyn
Prawo jazdy
Umiejętności interpersonalne i społeczne

- nazwa kursu/szkolenia, organizator oraz nabyte uprawnienia
-

w jakim stopniu?
jakie programy?
jakich?
kategoria
np. komunikacyjne, negocjacyjne, rozwiązywania konfliktów, pracy zespołowej

INNE DOŚWIADCZENIA
Napisz o swojej pozazawodowej aktywności, która jest źródłem ciekawych i przydatnych w pracy doświadczeń.

ZAINTERESOWANIA

Napisz o swoim hobby, pasji, o czymś, co rzeczywiście lubisz robić. Ważne, aby były prawdziwe i szczegółowe (jeżeli sport to jaki, jeżeli
literatura to ulubiony autor itd.)

REFERENCJE

W tym punkcie, z reguły podaje się informację: „Będą dostarczone na życzenie”. Przed tym pamiętaj, że musisz znać numer telefonu,
stanowisko i miejsce pracy osoby, która może udzielić referencji oraz uzyskać jej zgodę na ich przedstawienie.
Klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 29 sierpnia1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926).”
PAMIĘTAJ! NIE WSZYSTKIE PUNKTY MUSZĄ POJAWIĆ SIĘ W TWOIM CV-DOSTOSUJ JE DO ZAWARTOŚCI TREŚCIOWEJ
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konywający sposób wykazywać związek między
Tobą a pracą, o którą się starasz. Konieczne jest takie redagowanie listu, by korespondował z ofertą,
tj. z wymaganiami podanymi w ogłoszeniu.
Jak to zrobić? … poniżej znajdziesz kilka wskazówek.

Efektywny list motywacyjny
Jak sama nazwa wskazuje, dokument ten powinien objaśniać, jakimi motywami kieruje się kandydat, gdy stara się o dane stanowisko, a także
dlaczego uważa, że się na nie nadaje. Życiorys zawiera suche fakty, zaś list motywacyjny rozwinięcie i interpretację niektórych z nich.
Nie daj się zwieść powszechnemu przekonaniu, że
list motywacyjny w procesie rekrutacji jest zbędny, ponieważ i tak go nikt nie czyta. Kandydaci
z takim przekonaniem nie przykładają się do jego
napisania, kopiując szablony i wzory z Internetu,
pisząc bez przekonania i polotu. Musisz pamiętać,
że aby wygrać z konkurencją, Twoja oferta musi
się wyróżniać spośród innych. W tym przypadku
list motywacyjny jest kluczowy. To w nim powinieneś pokazać swoją indywidualność i wyjątkowość.
Przygotowując go postaw się w roli pracodawcy,
pomyśl, jakie będzie miał korzyści z zatrudnienia
właśnie Ciebie.
Nie ma jednego uniwersalnego listu motywacyjnego!
W poprawnie napisanym liście nastawienie na
odbiorcę jest tak samo ważne, jak w curriculum
vitae. Aby spełnił swoje zadanie, powinien w prze-

Krok 1 - cel listu motywacyjnego
Główną rolą listu motywacyjnego jest wzbudzenie zainteresowania pracodawcy Twoją kandydaturą i zachęcenie do zaproszenia Cię na rozmowę
kwalifikacyjną. Jest to możliwe dzięki wywołaniu
wrażenia, że zatrudniając Cię firma zyska pożądanego pracownika. Aby taki cel osiągnąć, podkreśl
i rozbuduj informacje o tych umiejętnościach,
kwalifikacjach oraz predyspozycjach, które są niezbędne do właściwego wykonywania zadań zawodowych na danym stanowisku. Pamiętaj także,
aby pokazać swoją motywację do pracy - wiarygodnie uargumentuj powód, dla którego chcesz
pracować właśnie w tej firmie.
Krok 2 - własny styl
Nie popełniaj najczęściej spotykanego błędu autorów listów motywacyjnych - nie staraj się brzmieć
zbyt formalnie. Nie obawiaj się, że bycie mniej
oficjalnym oznacza bycie mniej profesjonalnym wprost przeciwnie. Jeżeli jesteś świadomy swojej
wartości, nigdy nie posługuj się przyjętym językiem korespondencji. Twój list powinien być niepowtarzalnym dokumentem, charakterystycznym
tylko dla Ciebie sposobem wyrażania myśli i formułowania zdań.
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Wyobraź sobie, że rozmawiasz z przyszłym szefem. Zastanów się, jakich słów używasz i w jaki
sposób prezentujesz swoją osobowość - właśnie
tak powinieneś pisać. Czytając bezpośredni, niekonwencjonalny list, przyszły pracodawca odniesie wrażenie, że zna Cię lepiej niż innych kandydatów. Zapewne uważnie przeczyta Twoje CV
i prawdopodobnie będzie miał ochotę poznać Cię
osobiście.
Krok 3 – struktura listu
List motywacyjny ma podobny charakter i strukturę do wielu innych pism użytkowych: przedstawiamy siebie, swoją sprawę i staramy się przekonać
kogoś, by pozytywnie się do niej ustosunkował.
Poprawnie sporządzony list powinien składać się
z następujących części:
• wstęp - poinformuj, jaka praca Cię interesuje
i skąd dowiedziałeś się o wolnym miejscu pracy (np. odpowiedź na ogłoszenie o pracę, nawiązanie do wcześniejszego kontaktu, własna
inicjatywa związana z aplikowaniem do danej
firmy).
• rozwinięcie - rozbuduj informacje z CV, które mają dowieść, że w pełni odpowiadasz
zawartej w ogłoszeniu charakterystyce kandydata, przedstaw swoją motywację do pracy, rzetelnie zaprezentuj własne kwalifikacje,
predyspozycje osobowościowe (poprzyj je
przykładami), skoncentruj się na tym, co możesz zaoferować przyszłemu pracodawcy (nie
powtarzaj informacji zawartych w CV);
• zakończenie - napisz, że masz nadzieję, iż
Twoja kandydatura wzbudziła zainteresowa-

110

nie pracodawcy oraz wyraź gotowość szerszego zaprezentowania swojej osoby podczas
rozmowy kwalifikacyjnej.
Krok 4 – Formalności
Pisząc list motywacyjny, musisz zawrzeć:
• informacje gdzie i kiedy został napisany,
• podstawowe dane osobowe: imię i nazwisko,
adres , telefon kontaktowy i mailowy,
• nazwę i adres odbiorcy (jeśli to możliwe,
umieść imię i nazwisko konkretnej osoby, do
której kierujesz swoją aplikację),
• numer referencyjny – jeżeli aplikacja odpowiada na konkretne ogłoszenie oznaczone
w ten sposób,
• zwrot grzecznościowy na początku (np. Szanowna/y Pani/Panie lub Państwo) oraz na końcu (Z poważaniem, Z wyrazami szacunku),
• Twój podpis (jeżeli wysyłasz list w formie papierowej – odręczny podpis).
Krok 5 – Układ i forma
Pamiętaj, aby Twój list był zwięzły i przejrzysty.
Powinien zmieścić się na jednej stronie formatu
A4 – przy dłuższym maleje prawdopodobieństwo,
że zostanie przeczytany. Zadbaj o podział tekstu
na akapity i odstępy pomiędzy wierszami. Ważne
jest, aby był starannie sformatowany (czcionka
tego samego rodzaju i wielkości jak w życiorysie).
Ważniejsze treści powinny być pogrubione lub
podkreślone. Szczególnie zadbaj o poprawność
językową, w tym celu sprawdź, czy nie ma błędów
ortograficznych, stylistycznych i interpunkcyjnych.
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STRUKTURA LISTU MOTYWACYJNEGO
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu

Nr referencyjny
(podawany zwykle w ogłoszeniu)
miejscowość, data
Adresat
Imię i nazwisko (lub stanowisko)
osoby, do której piszesz
Nazwa instytucji
Adres

Zwrot grzecznościowy

Szanowna/y Pani/Panie lub Państwo (jeśli nie wskazujesz imiennie adresata)

I. Rozpoczęcie

Poinformuj, jaka praca Cię interesuje i skąd dowiedziałeś się o wolnym miejscu pracy.
Jestem zainteresowana/y pracą w Państwa firmie ………………………………
W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia …… zamieszczone ……… chciałabym/chciałbym zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko ……

II. Rozwinięcie

Rozbuduj informacje z CV, które mają dowieść, że w pełni odpowiadasz zawartej w ogłoszeniu charakterystyce kandydata,
przedstaw swoją motywację do pracy, rzetelnie zaprezentuj własne kwalifikacje (poprzyj je przykładami) – skoncentruj się na
tym, co możesz zaoferować przyszłemu pracodawcy (nie powtarzaj informacji zawartych w CV).
Mam kwalifikacje wymagane na danym stanowisku (lub podane w ogłoszeniu) ………
Moje doświadczenie zawodowe w zakresie ……… pozwala na wprowadzenie usprawnień w Państwa firmie polegających na ………
Sądzę, że dzięki moim umiejętnościom sprawdzę się jako ………, a moje doświadczenie zawodowe (np. w zakresie ………) przyczyni
się do wzmocnienia Państwa Firmy (np. zespołu / działu / kadry kierowniczej itp.)

III. Zakończenie

Napisz, że masz nadzieję, iż Twoja kandydatura zainteresowała pracodawcę oraz wyraź gotowość szerszego zaprezentowania
swojej osoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Mam nadzieję, że ta krótka charakterystyka mojej osoby zachęci Państwa do zaproszenia mnie na rozmowę kwalifikacyjną, podczas
której będę mogła/mógł pełniej przedstawić swoją kandydaturę.
Chciałabym/chciałbym móc przekazać więcej informacji i spotkać się z Państwem osobiście w dogodnym dla Państwa terminie.
Z poważaniem
czytelny podpis (imię i nazwisko)
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Najczęściej spotykane błędy:
• błędy ortograficzne, stylistyczne - użyte sformułowania powinny być dowodem posiadania umiejętności pisemnej komunikacji;
• błędy interpunkcyjne, literówki - świadczą
o Twojej niedbałości i niestaranności;
• powtarzanie faktów zawartych w życiorysie
zawodowym;
• korzystanie z gotowych przykładów listów
motywacyjnych;
• wysyłanie listu o tej samej treści do wszystkich
potencjalnych pracodawców;
• nadmierna długość listu – podawanie faktów
nieistotnych z punktu widzenia pracodawcy;
• podawanie umiejętności, które są niemierzalne (np. dobra prezencja) – lepiej zastąpić
je konkretami, przykładami.

Kilka słów o formularzu
aplikacyjnym
Formularze aplikacyjne stają się coraz częściej
stosowanym narzędziem w procesie rekrutacji.
Rozwiązanie takie przynosi wymierne korzyści
zarówno pracodawcy, jak również samemu kandydatowi. W błędzie jednak są Ci, którzy uważają,
że wypełnienie formularza to prosta rzecz, łatwiejsza niż przygotowanie CV i listu motywacyjnego.
W wielu firmach, zwłaszcza międzynarodowych,
formularz aplikacyjny jest najpopularniejszą formą zdobywania informacji o kandydatach ubiegających się o pracę, a także skutecznym narzędziem
ich wstępnej selekcji.
Dlaczego?
Po pierwsze:
Formularz przekazuje firmie te informacje, które
mają zasadnicze znaczenie dla danego stanowiska pracy. W CV i liście motywacyjnym to kandydat decyduje o tym, co uwypukli, a jakie elementy
swojego wykształcenia czy doświadczenia całkowicie pominie. Tymczasem formularz, stworzony
bezpośrednio na potrzeby firmy, narzuca pytania
ważne z punktu widzenia pracodawcy.
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Po drugie:
Informacje, których dostarcza formularz, są ujednolicone, co daje pracodawcy szansę na efektywną i relatywnie szybką analizę oraz porównanie zgłoszeń,
a następnie umożliwia, dokonanie sprawnej selekcji kandydatów, którzy przejdą do dalszego etapu
rekrutacji.
Po trzecie:
Aplikacje, przede wszystkim te on-line, znacznie
skracają czas pracy osób zajmujących się rekrutacją w firmie, wpływają również na obniżenie
kosztów związanych z pozyskiwaniem nowych
pracowników. Formularz on-line to korzyść również dla samego kandydata. Rozwiązanie takie
zmniejsza koszty, które należy ponieść w przypadku składania ofert pisemnych (eliminuje wówczas opłaty związane z zakupem koperty, znaczka,
teczki, wydrukiem, zrobieniem zdjęcia), jak również
pozwala skupić się wyłącznie na merytorycznych
aspektach aplikacji. Kandydat nie musi poświęcać
swojego czasu i uwagi na działania nakierowane na
„wyróżnianie się” poprzez szatę graficzną czy układ
dokumentów – choć pewnie fakt, że formularz wymaga od nas wyłącznie konkretnych, merytorycznych informacji, nie dla wszystkich kandydatów
jest pozytywną stroną takiego narzędzia.
Przed wypełnieniem formularza aplikacyjnego:
• zapoznaj się dokładnie z instrukcją dotyczącą
jego wypełnienia;
• pamiętaj o estetyce! Jeśli masz taką możliwość,
najpierw wypełnij formularz “na brudno”;
• zwróć uwagę na pytania zamknięte – nie popełnij błędu przy danych osobowych i uważ-

•

•
•
•

nie wypełnij te pola/miejsca, które dotyczą
wykształcenia, znajomości języków obcych,
dyspozycyjności, to one tworzą Twój obraz odpowiedniego kandydata do pracy;
dobrze przemyśl tzw. pytania otwarte. Często
nie są one pytaniami wprost. Badają cechy
osobowościowe, takie jak np. kreatywność,
zdolność logicznego myślenia, systematyczność, cechy przywódcze oraz predyspozycje
do wykonywania danego zawodu. Podkreśl te
fakty z życiorysu, które przemawiają na Twoją
korzyść;
wypełnij formularz w całości, bez pozostawiania pustych pól;
jeśli formularz jest dwujęzyczny, to lepiej wypełnij go w języku obcym;
dołącz zdjęcie, jeśli jest wymagane.

Formularz aplikacyjny on-line
W wielu ofertach publikowanych w serwisach rekrutacyjnych i na stronach internetowych pracodawców pojawia się odesłanie do elektronicznego formularza aplikacyjnego. Jest to standardowy
element komputerowych systemów wspierających rekrutacje tzw. ATS-ów, które stosuje coraz
więcej firm w Polsce. Według najnowszych dostępnych badań, przed dwoma laty korzystał
z nich co trzeci duży i co piąty średni pracodawca,
który publikował oferty pracy w Internecie. Wśród
małych – co szósty.
Pamiętaj o spełnieniu wszystkich wymogów
formularza!

JAK PRZYGOTOWAC PROFESJONALNE
DOKUMENTY APLIKACYJNE?
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ROZDZIAL 6

JAK ODNIESC
SUKCES PODCZAS
ROZMOWY
KWALIFIKACYJNEJ?

OD CZEGO ZACZAC
POSZUKIWANIE PRACY?

W rozdziale VI:
Rozmowa kwalifikacyjna - od niej wszystko zależy
Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej
O efekcie „pierwszego wrażenia”
Pokonaj stres związany z rozmową
Nie daj się zaskoczyć - jak odpowiadać na pytania
Rozmowa kwalifikacyjna przez telefon
Wynegocjuj najlepsze warunki zatrudnienia
Przyczyny niepowodzeń w trakcie rozmowy
Po rozmowie ...
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Rozmowa kwalifikacyjna
- od niej wszystko zależy
Przygotuj się
do rozmowy kwalifikacyjnej
To ostatni i najważniejszy etap w poszukiwaniu
pracy. Niezależnie od tego, czy ubiegasz się o pracę, awans czy staż, za każdym razem musisz przyciągać i koncentrować uwagę osoby rekrutującej
oraz wywierać jak najlepsze wrażenie. Rozmowa
w sprawie pracy pod wieloma względami przypomina ważny egzamin, dlatego istotne jest właściwe przygotowanie. Powinna mieć charakter dialogu, dzięki któremu razem z pracodawcą tworzy się
wizję współpracy.
Zadaniem osoby rekrutującej jest poznanie motywacji, zainteresowań i osiągnięć zawodowych
kandydata oraz określenie jego potencjału osobowościowego i intelektualnego. Zatem dobrze jest
uporządkować informacje na swój temat, uwypuklić własne kompetencje i mocne strony, a w wypowiedziach podkreślać osiągnięcia i dokonania.

Właściwe przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej istotnie wpływa na Twoje poczucie pewności siebie i kompetencji w czasie jej przebiegu.
Daje możliwość świadomego prezentowania danych i informacji. Ponadto wpływa na obniżenie
stresu i zwiększa swobodę Twoich wypowiedzi.
Przygotowania zacznij od sprawdzenia dokładnej
lokalizacji firmy, zaplanuj czas dojazdu na rozmowę z uwzględnieniem niespodziewanych sytuacji,
po to, aby punktualnie dotrzeć na miejsce. Ważne
jest też ustalenie imienia i nazwiska oraz funkcji
osoby, która będzie przeprowadzała rozmowę.
Ważne do przeanalizowania
Kolejnym krokiem jest przyswojenie wiedzy
o działalności przedsiębiorstwa. W tym celu powinieneś wykorzystać stronę internetową firmy,
portale gospodarcze i społecznościowe, fora dyskusyjne oraz lokalne gazety. Cenne mogą okazać
się informacje od osób pracujących lub współpracujących z daną firmą, a także obserwacje tych,
którzy mieli styczność z ogłaszającą się instytucją.
Ustal, czym firma się zajmuje, jaka jest jej forma
prawna i organizacyjna oraz obszar działania.
Postaraj dowiedzieć się jak najwięcej na temat
oferowanych przez firmę produktów lub usług.
Spróbuj ocenić sytuację rynkową firmy, jej szanse
rozwoju i plany inwestycyjne. Jeśli jest to możliwe,
zdobądź informacje na temat osób zajmujących
kluczowe stanowiska. Ważne jest, abyś wiedział
jak wygląda proces selekcji kandydatów do pracy.
Zbierz informacje o stanowisku pracy: obowiązki i zadania pracownika, wymagania kwalifikacyjne, warunki pracy, zakres odpowiedzialności,
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możliwości rozwoju i awansu, a także wynagrodzenie i inne korzyści pozapłacowe. Wyposażony
w tego rodzaju wiedzę, będziesz w stanie zaproponować konkretne, przynoszące korzyści rozwiązania oraz zadawać inteligentne, świadczące
o znajomości tematu pytania. Ponadto, wyróżnisz
się jako osoba chętna, a przede wszystkim zdolna,
do wykazania inicjatywy.
Trudna rola kandydata
Następnie musisz skupić się na sobie i systematyzować wszelkie informacje zawarte w życiorysie.
Zastanów się nad swoimi umiejętnościami i cechami charakteru oraz skonfrontuj je z wymaganiami
stanowiska pracy. Rekrutera może zaciekawić dowolna kwestia z historii Twojej kariery zawodowej.
Aby czuć się pewniej w tej niełatwej i stresującej
sytuacji, opracuj odpowiedzi na typowe pytania,
które może zadać pracodawca z uwzględnieniem
argumentów świadczących na Twoją korzyść.
Przygotuj pytania, które możesz zadać pracodawcy, wypadniesz wtedy jako świadomy swojej wartości i przygotowany do rozmowy kandydat do
pracy.
W trakcie rozmowy
Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej, jej dynamika
i czas trwania zależą przede wszystkim od osoby,
która z Tobą rozmawia. Jej osobowość, oczekiwania, preferencje będą miały wpływ na rozwój
akcji. Dużo zależy również od rodzaju firmy, do
której Cię zaproszono. W większości koncernów
rekrutacją zajmuje się kilka osób, a proces selekcji
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jest wieloetapowy. Natomiast w niewielkiej firmie
prawdopodobnie będziesz rozmawiał z samym
właścicielem. Aby lepiej przygotować się do rozmowy, powinieneś poznać jej dynamikę. Podczas
jej przebiegu można wyróżnić trzy następujące po
sobie fazy:
• faza wprowadzająca – „przełamanie lodów”
- trwa zwykle przez kilka pierwszych minut spotkania. Obejmuje nawiązanie kontaktu, wzajemne przedstawienie się, wymianę grzecznościowych komentarzy. Należy podkreślić fakt,
iż jest to bardzo ważny etap procesu rekrutacji,
ponieważ osoba prowadząca nieświadomie
ulega efektowi „pierwszego wrażenia”.
•

faza formułowania opinii to najdłuższa i fundamentalna część rozmowy, należy ona do
osoby prowadzącej rekrutację. Przedmiotem
jej zainteresowania są Twoje kwalifikacje oraz
wymagania związane z oferowanym miejscem pracy. Jeśli chcesz, aby była dialogiem
a nie przesłuchaniem, musisz rozumieć pytania rekrutującego i odpowiadać na nie z rozmysłem. Ważne jest, byś powiedział:
•
•
•

jakie masz wykształcenie i zawód,
co potrafisz robić,
jakie masz doświadczenia z poprzedniej
pracy,
• jakie masz dodatkowe kwalifikacje,
• czym się interesujesz,
• dlaczego ubiegasz się o pracę właśnie
w tej firmie.
Udzielaj konkretnych i wyczerpujących informacji.
Uzasadnij, dlaczego chcesz pracować w tej firmie/
na tym stanowisku, używaj argumentów, podawaj
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przykłady z życia potwierdzające Twoje umiejętności i kwalifikacje oraz słuchaj uważnie pracodawcy.
•

faza podejmowania decyzji - na tym etapie
pracodawca albo wyraża chęć zatrudnienia
Cię do pracy, albo zostawia sobie czas do namysłu. Bez względu na wynik rozmowy należy umiejętnie ją zakończyć. Pozostaw sobie
„otwartą furtkę na przyszłość”, podziękuj rozmówcy za poświęcony czas i pożegnaj się35.

O efekcie
"pierwszego wrażenia"
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej to pierwsze sekundy decydują o tym, jakie wrażenie zrobisz na
swoim rozmówcy. To, jak osoba rekrutująca oceni
Cię na początku rozmowy, będzie rzutowało na jej
dalszy przebieg.
Ocena kandydata powstaje na podstawie obserwacji:
• jego cech zewnętrznych,
• zachowania,
• mowy ciała,
• ubioru.
Aby zrobić dobre wrażenie powinieneś:
• patrzeć na rozmówcę,
• mówić wyraźnie, spokojnie, zrozumiałym językiem,
35 Luiza Kulczycka, Jak najlepiej zaprezentować się podczas
rozmowy kwalifikacyjnej, ABC Wolters Kluwer Business, Warszawa
2007, s. 10-12

•
•
•

uśmiechać się,
pamiętać o komunikacji niewerbalnej,
zadbać o właściwy wizerunek (ubiór, fryzurę,
makijaż, dodatki).

Badania dowodzą, że jeżeli do 5 minut nie zrobimy na naszym rozmówcy dobrego wrażenia, to
nasze szanse na otrzymanie propozycji pracy spadają nawet do 10%.
W myśl innej reguły, zwanej „3x20”, kandydat
oceniany jest na podstawie:
•
•
•

pierwszych 20 kroków, jakie pokona - obserwowana jest jego postawa i ruchy ciała,
20 cm twarzy - analizowane są jego mimika
oraz wyraz twarzy,
pierwszych 20 słów, które wypowie – obserwacji podlega ton głosu, dykcja oraz sposób
wysławiania się36.

O skuteczności Twojego przekazu mówi zasada 10 x 30 x 60.

36 Tamże, s. 82-83
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warto ryzykować zbyt krótkiej spódnicy, odkrytych ramion czy głębokiego dekoltu. Do tego
makijaż, którego nie widać, kolor włosów wyglądający naturalnie (nawet, jeśli naturalny nie jest)
i odpowiednia fryzura. Torebka powinna także być
w spokojnej kolorystyce i dopasowana rozmiarem,
a buty nie powinny mieć zbyt wysokich obcasów.

Wygląd, wygląd i jeszcze raz wygląd
Coraz częściej potwierdza się fakt, że dla pracodawców bardzo ważny jest wygląd - dobór stroju
do stanowiska, o które się ubiegamy oraz kultury
organizacyjnej firmy. Generalnie przyjmuje się, że
powinieneś przyjść ubrany o jeden, dwa szczeble
lepiej niż wymaga się tego na stanowisku, o które
się starasz, a jednocześnie stosownie do zawodu,
który reprezentujesz.
Strój, fryzura i ogólna prezencja mają istotny
wpływ na to, jak zostaniesz odebrany i oceniony
przez pracodawcę. Badania przekonują, że ludzie
mają tendencję do postrzegania osób zadbanych,
eleganckich jako bardziej atrakcyjnych, kompetentnych oraz profesjonalnych. Dlatego Twój ubiór
winien być formalny, dostosowany do miejsca
i czasu, w którym odbywa się rozmowa.
Kobiety
Najlepszy jest strój biznesowy - w żadnym wypadku uroczysty - w stonowanych kolorach, nie
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Mężczyźni
Jeżeli aplikuje się na stanowiska urzędnicze lub do
przyszłych obowiązków będą należały kontakty
z klientami lub reprezentowanie firmy na zewnątrz, strój na rozmowie powinien być oficjalny.
Najlepiej jak będzie to garnitur, a nie marynarka
i spodnie - w żadnych wypadku dżinsy (nawet
czarne). Nie zakłada się także swetra pod marynarkę i butów innych niż klasyczne. Zimą nie należy zakładać kurtki krótszej od marynarki, a gdy
jest gorąco – nie rozpina się najwyższego guzika
koszuli. Częstą plagą jest noszenie do garnituru
plecaka czy reklamówki - właściwe są teczka lub
aktówka. Aplikując o pracę na stanowisko fizyczne
lub nie związane z kontaktami z klientami można
pozwolić sobie na większą swobodę w doborze
stroju.
Mowa ciała
Pamiętaj, aby w rozmowie z pracodawcą mowa
Twojego ciała potwierdzała wypowiadane słowa.
Wykorzystując ją świadomie będziesz miał szansę
wzmocnić swoje oddziaływanie na pracodawcę.
Staraj się, aby wypowiadanym przez Ciebie słowom towarzyszyła właściwa postawa i odpowiednie gesty.
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Rozmowy kwalifikacyjne mają jedną wspólną cechę: wywołują u osób, które muszą się im poddać,
poczucie zagrożenia. Tym bardziej warto świadomie sterować sygnałami, które wysyła nasze ciało.
Elementy mowy ciała, na które należy zwrócić
uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej:
• wyraz twarzy
Staraj się panować nad mimiką twarzy: nie ziewaj, nie rób grymasów, nie oblizuj warg. Sztywny
uśmiech i napięte mięśnie twarzy często świadczą
o niemożliwości opanowania stresu, zaciśnięte
usta często kojarzą się ze skrytym charakterem,
a unoszenie brwi i rozglądanie się na boki może
być wyrazem wyniosłości i arogancji. Na rozmowie kwalifikacyjnej unikaj tych gestów!
• uśmiech
Jednym z najbardziej pozytywnych sygnałów
w Twoim arsenale jest uśmiech. Kiedy tylko okoliczności na to pozwalają, prezentuj niewymuszony, swobodny uśmiech.
• kontakt wzrokowy
Patrzenie na kogoś oznacza zainteresowanie tą
osobą, a wykazanie zainteresowania jest wielkim
krokiem ku wywarciu dobrego wrażenia. Twoim
celem powinno być zachowanie spokojnego, stanowczego i nieagresywnego spojrzenia. Aby uniknąć peszącego dla rozmówcy wpatrywania się,
kontakt wzrokowy powinien być utrzymywany do
60% czasu trwania rozmowy.
• gestykulacja
Delikatne odkrycie dłoni od czasu do czasu w trakcie wypowiedzi pomaga zaprezentować Cię jako

osobę otwartą i przyjazną. Natomiast wystrzegaj
się nerwowego stukania piórem lub długopisem,
które interpretowane jest jako zachowanie osoby
niecierpliwej. Zdejmowanie niewidocznych pyłków z ubrania wygląda na to, czym jest naprawdę:
nerwowym tikiem.
• dźwięki nieartykułowane
Westchnienia, kaszlnięcia, stęknięcia, śmiech, drżenie głosu oraz inne wydawane przez nas dźwięki
mówią o naszym nastroju, samopoczuciu, stanie
psychofizycznym. Unikaj w trakcie rozmowy zachowań, które świadczyć mogą o nerwowości.
• postawa otwarta
Stwórz wrażenie otwartości („nie mam nic do
ukrycia”). Siadaj głęboko na krześle, głowę trzymaj
podniesioną do góry, pochylaj się lekko w stronę
rozmówcy. Staraj się nie krzyżować rąk i nóg. Nie
trzymaj między Tobą a pracodawcą teczki ani torebki, to niewidzialne bariery, które utrudniają
swobodną konwersację. Przez większą część rozmowy utrzymuj kontakt wzrokowy.

Pokonaj stres
związany z rozmową
Rozmowa kwalifikacyjna jest często najbardziej
stresującym momentem ubiegania się o pracę.
Świadomość, że teraz wszystko zależy od tego,
jak się zaprezentujemy pracodawcy, jest dla nas
trudnym zadaniem. Objawami silnego stresu są:
podwyższone tętno, nierówny oddech, drżące
ręce, wewnętrzne roztrzęsienie ciała, wzmożona
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potliwość, problemy z zebraniem rozbieganych
myśli itp.
Zdaniem specjalistów pewien nieduży poziom
stresu jest tu wręcz wskazany - pozwala na lepszą koncentrację i mobilizację; gorzej jednak, gdy
strach nas paraliżuje i nie pozwala trzeźwo myśleć.
To, że się denerwujesz, jest całkiem zrozumiałe: masz przed sobą jedyną szansę zaprezentowania się potencjalnemu pracodawcy i przekonania go, że to właśnie TY jesteś idealnym
kandydatem.
Mając na uwadze decydujące o naszym zatrudnieniu znaczenie rozmowy kwalifikacyjnej, należy się do niej solidnie przygotować. Świadomość
dobrego przygotowania wpływa na naszą samoocenę, pewność siebie i obniżenie poziomu stresu. Już sam fakt zaproszenia na rozmowę należy
rozpatrywać w kategoriach dużego sukcesu, gdyż
świadczy o tym, że nasze kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zainteresowały pracodawcę,
i dzięki temu zostaliśmy wybrani po wstępnej selekcji. Niektórzy kandydaci przygotowując się do
rozmowy kwalifikacyjnej - wizualizują sukces. Ty
również możesz to zrobić. W dniu, w którym ma
się odbyć rozmowa, staraj się wyobrazić sobie całość tej sytuacji wraz ze wszystkimi jej okolicznościami i następstwami korzystnymi dla Ciebie.
Skutecznymi sposobami opanowania napięcia fizycznego związanego z interview są techniki relaksacyjne. Na przykład, głęboki, kilkakrotny oddech jest
dobrym, doraźnym rozwiązaniem stosowanym
przed wejściem na rozmowę. Technika ta służy
zwolnieniu i uregulowaniu oddechu oraz rytmu
pracy serca. W tym celu przez 5 sekund powoli
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i głęboko wciągaj powietrze przez nos, następnie
zatrzymaj je w płucach przez 5-7 sekund, by je wydychać przez ok. 10 sekund.
Inny sposób: na chwilę przed rozmową usiądź
gdzieś z boku, w samotności i skoncentruj się, wycisz. Możesz w tym czasie spróbować wyobrazić
sobie coś, co sprawia Ci zwykle radość, przyjemność lub przypomnij sobie coś miłego.
Ważne jest to, aby kontrolować myśli wywołujące
stres. Kiedy zdasz sobie sprawę z tego, że ogarniają Cię negatywne myśli, zamień je na inne, bardziej optymistyczne i pozytywne np.: jestem dobrze przygotowany, więc poradzę sobie.
Pamiętaj!
To jak myślisz o różnych sytuacjach, jak nastawiasz się do nich w swoich myślach, wpływa
na Twój sposób zachowania się i doświadczane
przez Ciebie emocje.

Nie daj się zaskoczyć
- jak odpowiadać na pytania
Podstawą każdej rozmowy kwalifikacyjnej są zadawane pytania. Dlatego, by przygotować się do
niej niezmiernie ważne jest przewidzenie zagadnień, z jakimi możesz się zetknąć i przećwiczenie
swojej argumentacji. Ważna jest także znajomość
ogólnych zasad, zgodnie z którymi należy udzielać odpowiedzi. Przede wszystkim musisz pamiętać, aby:
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•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

unikać ogólnikowych, mało konkretnych komunikatów,
swoje odpowiedzi obrazować konkretnymi
przykładami potwierdzającymi Twoje doświadczenie i kompetencje zawodowe,
mówić zwięźle, ale pełnymi zdaniami,
uważać, aby nie zdominować rozmówcy swoimi wypowiedziami,
nie posługiwać się sloganami,
nie używać wtrętów językowych typu: "eee...",
"yyy...", "prawda",
nie odpowiadać pytaniem na pytanie,
aktywnie słuchać rozmówcę, czyli nie dopowiadać, nie przerywać, odpowiedzi dostosowywać do pytań,
w przypadku wątpliwości ze zrozumieniem
dopytać rozmówcę,
mówić wyraźnie, przekonująco, z autentycznym zaangażowaniem,
nie odpowiadać na zasadzie "tak" ,"nie".

•

•

•

•

•

O co pytają pracodawcy?
Istnieje pewna grupa pytań, których z dużym
prawdopodobieństwem możesz spodziewać się
podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

•

Dotyczyć one mogą:
•

edukacji:
Dlaczego Pan/Pani wybrał/a właśnie tę szkołę,
ten kierunek kształcenia?
Czego nauczył/a się Pan/Pani dotychczas, co
można zastosować z korzyścią dla naszej firmy?

•

doświadczenia zawodowego:
Na czym polegała Pana/Pani poprzednia praca?
Jakie były Pana/Pani sukcesy/porażki w dotychczasowej karierze zawodowej?
kwalifikacji zawodowych:
Które z Pana/Pani umiejętności, będą przydatne w dobrym wykonywaniu tej pracy?
W jaki sposób zamierza Pan/Pani podnosić
swoje kwalifikacje zawodowe?
cech osobowości:
Jakie są Pana/Pani zalety/wady?
Jak Pan/Pani radzi sobie ze stresem w miejscu
pracy?
motywów ubiegania się o pracę:
Dlaczego Pan/Pani chciałby/chciałaby pracować w naszej firmie?
Jakie plany zawodowe wiąże Pan/Pani z naszą
firmą?
wyobrażeń o przyszłej pracy:
Czego Pan/Pani spodziewa się po pracy w naszej firmie?
Jakie Pan/Pani chciałby/chciałaby otrzymywać wynagrodzenie?
zdolności negocjacyjno-handlowych:
Proszę podać przykład pomysłu, do którego
udało się Panu/Pani przekonać kogoś, w ważnej dla firmy sprawie?
W jaki sposób przygotowuje się Pan/Pani do
spotkań biznesowych?
umiejętności interpersonalnych:
Jakie są według Pana/Pani plusy i minusy
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•

•

•

projektów zespołowych?
Jak Pan/Pani zareagował/a, gdy musiał/a prowadzić rozmowę z osobą niegrzeczną?
umiejętności organizacyjnych:
Jak Pan/Pani przygotowuje się do ważnego
spotkania?
Jak planuje Pan/Pani swój czas - przykłady?
umiejętności przywódczych:
Proszę udowodnić, że będzie Pan/Pani dobrym szefem?
Jakie cechy charakteru są przydatne w pełnieniu tej roli?
umiejętności podejmowania decyzji:
Jaką ważną decyzję Pan/Pani podjął/ęła w ubiegłym roku?
Jakiego rodzaju decyzje jest Panu/Pani najtrudniej podejmować?

Istnieje także grupa pytań, które możesz odebrać
jako dziwaczne, pozornie niezwiązane ze stanowiskiem pracy, niedorzeczne. Ich rola polega na
weryfikacji umiejętności poradzenia sobie w nietypowej sytuacji, odporności na stres, szybkości
i adekwatności reakcji do sytuacji, a także zdolności twórczego rozwiązania nietypowych problemów.
Oto kilka pytań, które mogą sprawić kłopot:
Jak można sprawdzić użyteczność latarki?
Jak zamknąć zapach w pojemniku?
Jak pisać na komputerze bez klawiatury?

O co możesz zapytać pracodawcę?
Zwykle rozmowa kwalifikacyjna kończy się tym,
że rozmówca zapytuje kandydata, czy ma jakieś
pytania. W związku z tym przygotuj się na taką
ewentualność i zastanów się, czego chciałbyś się
dowiedzieć. Treść pytania powinna wskazywać na
Twoje rzeczywiste zainteresowanie ofertą pracy
z obszaru odpowiedzialności i charakteru pracy.

Jak zmierzyć grubość pokrywy śniegu w lecie?
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Przykłady pytań do pracodawcy:
Jakie będą moje obowiązki związane z tą pracą?
Czy otrzymam zakres moich obowiązków na piśmie?
Czyjemu zwierzchnictwu podlega stanowisko,
o które się ubiegam?
Czy przewidziane są szkolenia, kursy dla nowych
pracowników?
Jakie mam możliwości rozwoju i awansu w tej firmie, jeżeli będę dobrze pracował?
Jaki system pracy obowiązuje w Państwa firmie?
Jakie są plany rozwojowe firmy w najbliższym czasie?
Pytania, na które nie musisz odpowiadać
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej możesz spotkać
się pytaniami, które wykraczają poza kwestie
związane z zatrudnieniem. Dotyczą one spraw
osobistych, intymnych naruszających Twoją prywatność. Należą do nich pytania z obszaru:
• planów małżeńskich i rodzinnych,
• wyznania,
• orientacji seksualnej,
• działalności politycznej,
• przynależności partyjnej,
• życia prywatnego i zawodowego współmałżonka,
• kondycji finansowej.
Nie ma obowiązku udzielania na nie odpowiedzi,
ale trzeba się liczyć z konsekwencjami z tym związanymi. Jeżeli będzie Ci zależało na danej pracy,
Twoje położenie nie będzie łatwe. W związku

z tym nie ma cudownej recepty, jak powinieneś
zachować się w takiej sytuacji. Odpowiadając na
tego typu pytania, miej na względzie, że jeżeli raz
pracodawca naruszył Twoją prywatność, istnieje
duże prawdopodobieństwo, że zrobi to ponownie. Najlepszym rozwiązaniem będzie próba skierowania rozmowy na obszar Twoich kwalifikacji.

Rozmowa kwalifikacyjna
przez telefon
Ten typ rozmowy przeprowadza się w celu
usprawnienia procesu rekrutacji. Metoda ta pozwala na dokonanie wstępnej weryfikacji kandydatów. Staje się coraz częściej stosowaną przez
pracodawców praktyką. Rozmowa telefoniczna
może trwać od kilku do nawet kilkadziesiąt minut,
jeśli z rozmowy sondującej przekształci się w rozmowę kwalifikacyjną.
Jeżeli zadzwoni do Ciebie pracodawca, nie lekceważ
tego typu możliwości kontaktu. Jej przebieg może
zadecydować czy zostaniesz zaproszony na bezpośrednie spotkanie. Potraktuj ją jako kolejne źródło
informacji o firmie, w której zamierzasz pracować.
Poniżej znajdziesz kilka wskazówek dotyczących
prowadzenia rozmowy z pracodawcą przez telefon.
•

Jeśli wysłałeś CV, bądź przygotowany na otrzymanie telefonu w sprawie pracy. Zapoznaj się
z firmą oraz oferowanym stanowiskiem. Nic
bardziej nie szkodzi telefonicznej rozmowie
kwalifikacyjnej niż pokazanie, że nie zależy Ci
na tej pracy.
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•

Jeśli telefon pochodzi od pracodawcy, którego nie znasz (na przykład znalazł on Twoje CV
w Internecie), poproś o podstawowe informacje dotyczące stanowiska pracy – lokalizacji,
zakresu odpowiedzialności itd. – a następnie
wyciągnij wnioski z tego, co usłyszałeś. Jest to
prawdziwy test Twoich zdolności słuchania.

•

Przenieś się w ciche miejsce, wyłącz radio. Jeśli
nie możesz sobie stworzyć odpowiednich warunków do rozmowy (np. opiekujesz się małym dzieckiem), podaj termin, w którym oddzwonisz – tak krótki jak tylko jest to możliwe.

•

Przejawiaj entuzjazm, wiarę we własne siły
oraz ochotę do udzielania odpowiedzi i zadawania pytań.

•

Nie każ rozmówcy czekać z powodu konieczności
przeprowadzania innej rozmowy telefonicznej.

•

Zadbaj, aby wiadomość nagrana na Twojej sekretarce brzmiała w sposób profesjonalny.

•

Jeśli otrzymasz wiadomość od pracodawcy, oddzwoń w ciągu dwudziestu czterech godzin!
Mówi to bardzo wiele o Twoim profesjonaliźmie.

•

Jeśli z jakiegoś powodu przewidziana rozmowa telefoniczna nie dojdzie do skutku, pamiętaj, że do Ciebie należy ponowienie kontaktu.
Zostaw osobie prowadzącej rekrutację wiadomość ze swoim numerem telefonu oraz adresem e-mailowym.

•

Traktuj rozmowę telefoniczną tak, jak rozmowę
twarzą w twarz. Liczy się pierwsze wrażenie37.

37 Elżbieta Liwosz, Małgorzata Nowak, Katarzyna Pankiewicz, Szukam pracy. Program szkolenia w Klubie Pracy, MPiPS Warszawa 2008,
s. 599
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Wynegocjuj najlepsze
warunki zatrudnienia
Prowadzenie negocjacji płacowych jest jednym
z najtrudniejszych i najbardziej stresujących elementów nawiązywania relacji z potencjalnym
pracodawcą. Regułą jest, że przyszły pracownik
chce zarabiać dużo, ale nie jest przecież jedynym
kandydatem. Pozostali mogą zgodzić się na pracę
za mniejsze pieniądze. Łatwiej mają osoby ubiegające się o pracę w dużych firmach. Zwykle istnieją w nich szczegółowo określone stawki płac,
z których wynika, na jakie wynagrodzenie mogą
liczyć pracownicy na poszczególnych stanowiskach. Tam, gdzie jest możliwość do negocjacji,
warto z niej skorzystać. Najwygodniej jest, gdy to
pracodawca od razu przedstawi swoją ofertę, ale
jeżeli tego nie zrobi, trzeba nawiązać do tematu.
Jeśli rozmowa przebiega w sposób satysfakcjonujący obie strony, można zapytać pracodawcę, jaki
przewiduje rodzaj i wysokość zapłaty. Zdarza się,
że rozmówca specjalnie czeka na takie pytanie, bo
jest ono jednym z elementów testu dla ewentualnego pracownika – to, czy i jak spyta o warunki
płacy, mówi pracodawcy, z kim ma do czynienia.
Gdy ktoś w ogóle nie zada takiego pytania, może
być uznany za osobę zbyt nieśmiałą, niezaradną
i niedojrzałą. Nie jest niczym niewłaściwym podjęcie negocjacji na ten temat, jeśli widać wyraźne
zainteresowanie pracodawcy. Warto mieć wcześniej sprecyzowane oczekiwania i poprzeć je argumentami (doświadczenie, wykształcenie, poprzednie wynagrodzenie itp.)
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zrobić mały rekonesans, zanim pójdziesz na rozmowę do konkretnej firmy.
Pierwszy sposób to Internet. Portal Pracuj.pl, "Gazeta
Wyborcza" i inne media przeprowadzają co roku badania płac, tworząc listy. Można z nich dowiedzieć
się, ile zarabiają przedstawiciele interesujących
Cię zawodów. Są to przybliżone dane, więc nie
powołuj się bezpośrednio na to źródło informacji. Kolejna metoda to zrobienie rozeznania wśród
osób, które pracują w danej firmie. Jeśli masz kolegę/koleżankę, zatrudnioną w interesującym Cię
miejscu pracy, łatwo będziesz mógł dowiedzieć
się czegoś o wynagrodzeniu, które tam się oferuje.
2. O ile to możliwe opóźniaj dyskusję na temat
Twojego wynagrodzenia do momentu, kiedy
pojawi się propozycja pracy dla Ciebie.
Poniżej podajemy Ci wskazówki, jak negocjować wynagrodzenie z przyszłym pracodawcą:
1. Negocjacje z pracodawcą zacznij od przygotowań, w tym celu zbierz informacje:
•

jaka jest średnia wysokość wynagrodzenia na
podobnym stanowisku w firmach w danym
rejonie;
• jaki jest zakres wynagrodzeń w danej instytucji;
• jakie są Twoje własne potrzeby i wymagania
i jak to się ma do dwóch wcześniejszych podpunktów.
Należy zawsze podać kwotę zawyżoną o 10-15%.
Pewna elastyczność z Twojej strony jest wskazana,
więc tak określony margines negocjacyjny prawdopodobnie zostanie wykorzystany. Dobrze jest

3. Staraj się, aby zatrudniający wymienili ofertę
pierwsi – da Ci to lepszą pozycję przetargową.
4. Musisz wiedzieć, jaka jest Twoja wartość i w jaki
sposób Twoja osoba przysłuży się firmie. Ważne jest, aby zatrudniający Ciebie pracodawca
był świadomy tej wartości.
5. Spraw, żeby Twój przyszły szef był entuzjastycznie nastawiony do Twojej kandydatury
– będzie Ci wtedy łatwiej z nim negocjować.
6. Pamiętaj, że w skład Twojego wynagrodzenia
mogą wchodzić takie elementy jak: dodatkowy pakiet socjalny, samochód służbowy, telefon, laptop itp. One też mają swoją cenę.
7. Negocjacje muszą być wygrane przez obie
strony – jeśli nie są, to obie strony przegrywają
w ostatecznym rozrachunku.
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8. Bądź elastyczny – nie zatrzymuj się przy błahych sprawach, zawsze szukaj kompromisu.
9. Staraj się przewidzieć trudne pytania dotyczące wynagrodzenia i przygotuj sobie wcześniej
odpowiedzi.
10. Nie obawiaj się, że przez negocjacje korzystnych warunków stracisz możliwość pracy –
większość pracodawców oczekuje negocjacji.
11. Nie trać nad sobą kontroli.
12. To, czego nie uda Ci się wynegocjować na początku, jest bardzo trudne do odzyskania później.
13. Upewnij się, że ustalenia z negocjacji zostały
zawarte w Twojej umowie o pracę.
14. Jeżeli to konieczne, nie obawiaj się poprosić
o dzień lub dwa do namysłu.
15. Zakończ negocjacje w przyjacielskiej i pogodnej atmosferze38.

Posługiwanie się kłamstwem
Jakakolwiek niespójność w wypowiedziach kandydata lub ewidentne mijanie się z prawdą natychmiast dyskwalifikuje go z procesu rekrutacyjnego.

Przyczyny niepowodzeń
w trakcie rozmowy
Przeanalizuj poniższy ranking najczęstszych powodów odrzucania kandydatów i rozważ, czy przypadkiem któryś z nich nie odnosi się do Ciebie.
Brak kultury osobistej
Przerywanie wypowiedzi rozmówcy, komentowanie np. faktów z zakresu funkcjonowania firmy,
38 Tamże, s. 657-658
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krytykowanie, zbyt głośny, natarczywy ton głosu,
pospieszanie rozmówcy na pewno nie przyczynią
się do sukcesu na rozmowie kwalifikacyjnej.

Nieznajomość profilu działalności firmy
Bardzo często kandydaci lekceważą ten element
i wzmacniają się dodatkowo w tym przekonaniu
stwierdzeniem, że „przecież nikt mnie o to nie
pytał”. Owszem, może się zdarzyć, że nie zostanie Ci zadane bezpośrednio tego typu pytanie.
Będąc przygotowanym ze znajomości firmy, możesz wprowadzić spontanicznie wątki związane
z funkcjonowaniem i działalnością potencjalnego
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pracodawcy. Tak więc jeśli podczas rozmowy wykażesz się brakiem znajomości profilu działalności potencjalnego pracodawcy, to tak naprawdę
ujawnisz własną niekompetencję i niski poziom
motywacji.
Udzielanie pokrętnych, niejasnych odpowiedzi
Jeśli kandydat nie ma argumentów na poparcie
poruszanych wątków, jeśli kilkakrotnie powtarza
te same sformułowania, w kolejnych wypowiedziach zaprzecza sobie, to z pewnością nie wzbudzi zaufania u swojego rozmówcy. Jeżeli w dodatku zada pytania odnoszące się do poruszanych
wątków wypowiedzi, to niestety wykaże się bądź
brakiem uwagi w trakcie rozmowy, bądź nieznajomością tematu.
Rutynowe podejście do rozmowy
Zdarza się, że w pewnym momencie nabierasz
przekonania, że masz już znaczną wprawę w odbywaniu rozmów kwalifikacyjnych i nie musisz się
do nich specjalnie przygotowywać. Takie przekonanie może być dla Ciebie zgubne, gdyż powoduje, że tracisz obiektywizm względem siebie39.

Po rozmowie ...

Udane zakończenie każdej rozmowy kwalifikacyjnej jest wielkim krokiem w kierunku otrzymania propozycji pracy, ale to jeszcze nie koniec
Twojego wysiłku. Firma rzadko zatrudnia pierwszą kompetentną osobę, która się w niej pojawi.

W sprawie jednego miejsca pracy czasami rozmawia się z wieloma kandydatami, a kolejne spotkania zacierają pamięć o poprzednich. Musisz przygotować strategię, która sprawi, że prowadzący
rozmowy będzie miał w pamięci Twoje nazwisko
i umiejętności. Polecanym i coraz popularniejszym sposobem jest napisanie listu z podziękowaniami za czas poświęcony na spotkanie. Takie
działanie wzmocni u pracodawcy Twój pozytywny
wizerunek.

39 Tamże, s. 597
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ROZDZIAL 7

CO MUSISZ
WIEDZIEC
POSZUKUJAC
PRACY
ZA GRANICA?

OD CZEGO ZACZAC
POSZUKIWANIE PRACY?

W rozdziale VI:
Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES
Europejski Portal Mobilności Zawodowej
Polska strona europejskiej sieci EURES

Pośrednictwo pracy świadczone przez agencje zatrudnienia
Umowa z pośrednikiem

Europass – Twoje portfolio dla zagranicznego pracodawcy
Europass – CV
Europass – Paszport Językowy
Europass – Mobilność
Europass – Suplement do Dyplomu
Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE
Na czym polega koordynacja?
Jakie świadczenia podlegają koordynacji?

Przygotowania do wyjazdu i bezpieczeństwo na miejscu
Transport
Mieszkanie
Co zabrać ze sobą
Kontakt z bliskimi
Pomoc konsularna
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EURES może zaoferować poszukującym pracy:

Pośrednictwo pracy
w ramach sieci EURES

EURES (EURopean Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia) jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów
na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym,
w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
czyli w państwach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinie, a także w Szwajcarii.
Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską, aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników poprzez:
•

międzynarodowe pośrednictwo pracy,

•

informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich,

•

identyfikowanie i przeciwdziałanie przeszkodom w mobilności.

Usługi EURES są ogólnodostępne, bezpłatne
i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celu
podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą
prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.

•

oferty pracy w 32 krajach Europy, skierowane
do wszystkich obywateli EOG, dostępne na
portalu www.eures.europa.eu,

•

oferty pracy sezonowej w rolnictwie, ogrodnictwie, gastronomii oraz turystyce do wielu
krajów EOG,

•

staże i praktyki za granicą umożliwiające absolwentom zdobycie doświadczenia zawodowego,

•

informacje na temat warunków życia i pracy
za granicą, w tym: zakwaterowania, kosztów
utrzymania, edukacji, uznawalności dyplomów i kwalifikacji dla celów zawodowych,
opieki zdrowotnej oraz koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego.
Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem pracy
lub zamieszkaniem w innym kraju,
EURES jest po to, aby Ci pomóc!

Dane teleadresowe do wszystkich doradców
EURES znajdują się:
• na portalu www.eures.europa.eu, zakładka
Doradcy EURES,
• na stronie www.eures.praca.gov.pl, zakładka
Doradcy i asystenci EURES.
Zachęcamy do korzystania z usług EURES za
pośrednictwem doradcy lub asystenta EURES
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.
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do Twoich indywidualnych potrzeb, np. otrzymasz powiadomienia o aktualnych ofertach
pracy zgodnych z Twoim preferencjami,
•

znajdziesz szczegółowe informacje o warunkach życia i pracy w krajach EOG,

•

dowiesz się o aktualnych wydarzeniach EURES
w Europie, np.: targach pracy, warsztatach, seminariach i konferencjach.
Możliwość zamieszczania CV w bazie danych

Europejski Portal
Mobilności Zawodowej
Najważniejszym portalem Unii Europejskiej poświęconym mobilności na rynku pracy, oferującym dostęp do ok. miliona ofert pracy w krajach
UE/EOG jest Europejski Portal Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu.

Każda osoba, poszukująca pracy w kraju należącym do EOG, może zamieścić swoje CV w bazie
danych EURES dostępnej na portalu www.eures.
europa.eu. Rejestrujący się użytkownik, po utworzeniu konta „Mój EURES” ma możliwość wypełnienia standardowego formularza CV on-line oraz
późniejszej modyfikacji lub aktualizowania danych w nim zawartych. Ważne jest, aby regularnie
korzystać z konta, ponieważ CV osób, które nie
odwiedziły swojego profilu przez okres 3 miesięcy przestaje być widoczne dla pracodawców, a po
upływie roku zostaje usunięte z bazy danych.

Dzięki niemu:
• skorzystasz z aktualnych ofert pracy od pracodawców z krajów EOG, w tym Polski,
•

zarejestrujesz swoje CV w internetowej bazie,
do której dostęp mają pracodawcy z całej Europy,

•

utworzysz konto „Mój EURES”, które pozwoli
dostosować dostępne na portalu narzędzia
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Polska strona europejskiej sieci
EURES
Oprócz Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej, każde państwo należące do sieci EURES
posiada własną stronę internetową poświęconą
tym zagadnieniom.

Pośrednictwo pracy świadczone
przez agencje zatrudnienia

Zawsze korzystaj z usług profesjonalnego pośrednika pracy zajmującego się zagranicznym
rynkiem pracy.

W Polsce informacje nt. EURES można znaleźć pod
adresem http://www.eures.praca.gov.pl, a także
na stronach poszczególnych wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy. Szczególnie polecane
są one osobom nieznającym języków obcych, ponieważ znajdujące się tam oferty pracy są przetłumaczone na język polski i szczególnie adresowane
do obywateli naszego kraju. Ponadto na stronach
tych dostępne są wykazy doradców EURES w Polsce, akty prawne, informacje o funkcjonowaniu
sieci w naszym kraju, rynkach pracy i dostępie do
nich.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa legalne prowadzenie działalności agencji zatrudnienia wymaga uzyskania wpisu do Krajowego
Rejestru Agencji Zatrudnienia i posiadania odpowiedniego certyfikatu. Wykaz certyfikowanych
polskich agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej www.kraz.praca.gov.pl
Z obowiązku posiadania certyfikatu zwolnione
są agencje zatrudnienia z państw członkowskich
Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Mają jedynie obowiązek poinformowania Marszałka Województwa
o zamiarze prowadzenia swojej działalności
w Polsce40.

40 Bezpieczne wyjazdy do pracy - poradnik, MPiPS, Warszawa 2013, s. 3
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Pamiętaj! Wybór odpowiedniej agencji pośrednictwa pracy jest bardzo ważny dla Twojego
bezpieczeństwa pracy za granicą. Przed decyzją skorzystania z usług wybranego pośrednika, sprawdź go. W tym celu:
•

poszukaj informacji o nim w Internecie,

•

popytaj znajomych, rodzinę, może ktoś już korzystał z usług tej agencji,

•

sprawdź, czy agencja wysyłała już pracowników za granicę, czy współpracowała już
z danym pracodawcą i czy ma z nim podpisaną umowę.

•

obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do
pracy oraz agencji zatrudnienia;

•

zakres odpowiedzialności cywilnej stron
w przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy zawartej między agencją
zatrudnienia a obywatelem polskim, w tym
stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku
niewywiązania się pracodawcy zagranicznego
z warunków umowy oraz tryb dochodzenia
związanych z tym roszczeń;

•

kwoty należne agencji zatrudnienia z tytułu
faktycznie poniesionych kosztów związanych
ze skierowaniem do pracy za granicą, takich
jak:

Umowa z pośrednikiem

Agencja świadcząca usługę pośrednictwa pracy musi podpisać umowę z osobami kierowanymi do pracy za granicą.

–
–
–
–
•

informacje o trybie i warunkach dopuszczenia
cudzoziemców do rynku pracy w państwie
wykonywania pracy;

•

inne zobowiązania stron.

Umowa ta powinna określać w szczególności:
•

nazwę zagranicznego pracodawcy;

•

okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

•

rodzaj, warunki pracy i wynagradzania oraz
przysługujące osobie kierowanej do pracy
świadczenia socjalne;

•

warunki ubezpieczenia społecznego oraz
od następstw nieszczęśliwych wypadków;
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dojazd i powrót osoby skierowanej,
wydanie wizy,
badanie lekarskie,
tłumaczenie dokumentów;

Jeśli brak któregokolwiek z powyższych punktów to umowa jest niezgodna z prawem.
Pamiętaj, że chroni ona interesy Twoje, pracodawcy oraz agencji pośrednictwa pracy. Zachowaj egzemplarz umowy dla siebie.
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Kilka przydatnych wskazówek
•

Podejmuj wyłącznie pracę legalną. Praca „na
czarno” zawsze niesie różne zagrożenia.

•

Agencja pośrednictwa pracy nie może pobierać opłat za znalezienie pracy, tymi kosztami
obciążony jest pracodawca, na którego zlecenie działa.

•

Uważaj na nieuczciwe praktyki pośredników
pracy, np. pobieranie opłat za kierowanie do
pracy do nieistniejącego pracodawcy.

•

Zanim skorzystasz z dodatkowych usług oferowanych przez pośrednika, tj. transport, zakwaterowanie, kurs językowy, tłumaczenie
dokumentów, sprawdź inne oferty rynkowe,
które mogą okazać się tańsze.

•

Nie płać pośrednikowi „z góry” bez pokwitowania. Dowód wpłaty na konto pośrednika
nie daje żadnych szans na odzyskanie wpłaconej kwoty za fikcyjne usługi.

•

Pośrednik pracy powinien kierować Cię do
pracodawcy a nie do innego zagranicznego
pośrednika. Pracodawcą tym może być także
zagraniczna agencja pracy tymczasowej.

•

Nigdy nie płać przed wyjazdem za mieszkanie
za granicą oferowane przez pośrednika pracy.
Zwykle kontakt kończy się na pobraniu opłat
za lokal. Porównaj cenę mieszkania oferowanego przez pośrednika z rynkowymi.

Europass – Twoje portfolio
dla zagranicznego pracodawcy

Europass umożliwia obywatelom Europy prezentację swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych w sposób jasny i zrozumiały, co zwiększa ich
konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy oraz stwarza nowe możliwości kształcenia i zdobywania doświadczeń za granicą.
Europass, obowiązujący od 1 stycznia 2005 r., obejmuje portfolio złożone z pięciu dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze Unii
Europejskiej, państw EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajów kandydujących do
Unii Europejskiej. Są nimi:
•

Europass – CV,

•

Europass – Paszport Językowy,

•

Europass – Mobilność,

•

Europass – Suplement do Dyplomu,

•

Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe.
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Dokumenty wymienione w punktach 1 i 2 przygotowujesz samodzielnie, trzy pozostałe wydają
uprawnione do tego instytucje.
Każdy z tych dokumentów może funkcjonować
samodzielnie, ale gromadząc je, można stworzyć
komplet dokumentów związanych z karierą zawodową.
Europass może być wykorzystany:
•

•
•
•
•

w celu udokumentowania kwalifikacji zdobytych w różnej formie (kształcenie formalne,
szkolenia, staże i praktyki zagraniczne),
do samooceny i prezentacji kompetencji językowych,
przy poszukiwaniu pracy w kraju i za granicą,
przy wyjeździe na staż lub praktykę,
w przypadku kontynuacji nauki za granicą.

Europass – CV

To standardowy formularz życiorysu, używany
w takiej samej formie we wszystkich krajach UE,
który:
• ułatwia przejrzystą prezentację danych osobowych oraz informacji o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym,
• umożliwia porównanie kwalifikacji kandydatów do pracy pochodzących z różnych krajów
Unii Europejskiej,
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•

•

pomaga w zebraniu wszystkich ważnych informacji zwłaszcza osobom, które piszą CV po
raz pierwszy,
jest przydatny każdemu, kto chce w ujednoliconej formie zaprezentować pracodawcy
w kraju i za granicą posiadane kompetencje
i kwalifikacje zawodowe.

Formularz we wszystkich językach Unii Europejskiej oraz instrukcja jego wypełnienia znajdują się
na stronie:
http://europass.cedefop.europa.eu.
Dokument można wypełnić on-line, a następnie zapisać na twardym dysku swojego komputera i wysłać pocztą elektroniczną. Można też pobrać wzór
CV (w formacie Microsoft Word lub Open Office)
i zapisać go na twardym dysku.
Jak wypełniać Europass-CV?
CV powinno być krótkie, najczęściej wystarczą
dwie strony. Należy dostosować je do stanowiska,
o które się staramy i skoncentrować się na istotnych informacjach. Można pominąć doświadczenia zawodowe lub kursy/szkolenia, nie mające
związku z pracą, którą chcemy otrzymać. Przygotowując Europass-CV, należy zachować strukturę
formularza oraz podaną czcionkę i układ graficzny.
Po skończeniu pisania należy uważnie sprawdzić
CV, aby usunąć ewentualne błędy, a także poprosić kogoś o przeczytanie, żeby mieć pewność,
że zostało ono napisane w zrozumiały i logiczny
sposób.
Europejskie CV starano się tak skonstruować, aby
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i typu instytucji edukacyjnej, głównych przedmiotów czy tematów kursów, uzyskany tytuł
naukowy i ocenę podaną według systemu
ocen stosowanego we własnym kraju;

dawało ogólny, przedstawiony według przyjętej
normy, obraz przebiegu edukacji i doświadczenia
zawodowego kandydata oraz aby było przydatne
podczas procesu kwalifikacji na różnego rodzaju
szkolenia. Swoją strukturą różni się ono od ogólnie przyjętej w Polsce postaci CV.
Formularz CV jest podzielony na następujące
segmenty:
•

dane personalne - imię i nazwisko, adres, telefon, fax, e-mail, narodowość, data urodzenia;

•

doświadczenie zawodowe - umieszcza się
tu informacje, osobną dla każdego miejsca zatrudnienia, poczynając od ostatniego,
z uwzględnieniem dat, nazwy i adresu zakładu
pracy, sektora gospodarki, z którą było związane, zajmowane stanowisko, zakres podstawowych obowiązków;

•

wykształcenie i szkolenia - należy podać tu
informacje, oddzielnie dla każdego poziomu
wykształcenia i rodzaju kursu, poczynając od
ostatniego, z uwzględnieniem dat, nazwy

•

umiejętności dodatkowe - jest tu miejsce na
opisanie swoich umiejętności i doświadczeń
nabytych w trakcie nauki lub pracy, których
nie można potwierdzić oficjalnymi dokumentami;

•

język ojczysty;

•

znajomość języków obcych - przedstawia
się tu ocenę umiejętności posługiwania się
językiem obcym w zakresie pisania, czytania
i komunikacji werbalnej. Możliwe są trzy oceny: bardzo dobra, dobra, podstawowa;

W poniższych punktach opisuje się umiejętności
ze wskazaniem, w jakich okolicznościach kandydat mógł się nimi wykazać:
•

•

•

umiejętności społeczne - można tu wymienić
np. pobyt albo pracę (wolontariat) w środowisku wielokulturowym, gdzie komunikatywność i umiejętność pracy w zespole są najistotniejsze (działalność kulturalna, sportowa);
zdolności organizacyjne - zarządzanie ludźmi i koordynowanie ich pracy, zarządzanie
projektami i budżetem w pracy zawodowej
lub w wolontariacie;
umiejętności techniczne - umiejętność pracy z komputerem lub innym urządzeniem.

CO MUSISZ WIEDZIEC
POSZUKUJAC PRACY ZA GRANICA?

139

pisemnej porozumienie ustalające zakres
szkolenia, nauki lub stażu,

Europass – Paszport Językowy
•
To dokument prezentujący stopień znajomości
języków obcych zgodnie z jednolitymi kryteriami przyjętymi na obszarze całej Unii Europejskiej,
który umożliwia udokumentowanie umiejętności
językowych zdobytych poprzez edukację szkolną,
kursy i szkolenia, a także kształcenie nieformalne.
Formularz we wszystkich językach UE oraz instrukcja jego wypełniania dostępne są bezpłatnie
na stronie: http://europass.cedefop.europa.eu

Europass – Mobilność

Prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich zakres wiedzy i doświadczeń
zdobytych podczas nauki, szkolenia, praktyk i staży zagranicznych oraz daje możliwość formalnego
potwierdzenia okresów tego kształcenia i doskonalenia zawodowego realizowanego za granicą
po 1 stycznia 2005 r.
Może go otrzymać każda osoba, o ile:
•

pobyt za granicą ma miejsce w ramach wspólnotowego programu w dziedzinie edukacji
i szkoleń,

lub gdy spełnione są łącznie następujące kryteria
jakości:
•

krajowa instytucja wysyłająca i zagraniczny partner przyjmujący zawierają w formie
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pobyt za granicą jest częścią szkolenia lub
kształcenia prowadzonego w kraju pochodzenia beneficjenta zgodnie z obowiązującymi
tam przepisami,
• przebieg pobytu za granicą jest nadzorowany
przez opiekuna,
• każdy z uczestniczących krajów jest państwem członkowskim UE lub członkiem EFTA,
• organizacja wysyłająca i przyjmująca współpracują przy dostarczeniu zainteresowanemu
odpowiednich informacji na temat BHP, przepisów prawa pracy, środków zapewniających
równe traktowanie i innych przepisów obowiązujących w kraju przyjmującym.
Europass – Mobilność wydaje bezpłatnie Krajowe
Centrum Europass na wniosek instytucji organizującej naukę, praktykę lub staż. Wpisów potwierdzających ukończenie nauki/szkoleń dokonują
polskie organizacje wysyłające i zagraniczne organizacje przyjmujące. Dokument ten wypełniany
jest w językach: ojczystym, organizacji przyjmującej, a także w innym (na wniosek posiadacza dokumentu).

Europass
– Suplement do Dyplomu
Jest dokumentem opisującym kompetencje uzyskane przez posiadacza dyplomu w toku studiów.
Zawiera informacje o poziomie, treści i statusie
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ukończonych studiów, a także określa zakres zdobytej wiedzy i umiejętności. Wydawany jest przez
szkoły wyższe razem z dyplomem ukończenia studiów.
Europass – Suplement do Dyplomu
Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

To dokument ściśle powiązany z zawodem, który określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwiający zrozumienie jego znaczenia. Otrzymuje go absolwent
ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zda
zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dokument jest wydawany nieodpłatnie przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne
w języku polskim oraz na życzenie również w wersji
angielskiej.
Ważne! Oba dokumenty:
•

nie są wydawane wstecznie,

•

nie zastępują oryginałów dyplomów,

•

nie uprawniają do formalnego uznania dyplomów przez instytucje w innych krajach.
Więcej informacji możesz znaleźć w:
Krajowe Centrum Europass
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
tel. 022 46-31-510
e-mail: europass@frse.org.pl
www.europass.org.pl

Koordynacja systemów
zabezpieczenia społecznego
w Unii Europejskiej
Na czym polega koordynacja?

Dzięki członkostwu w Unii Europejskiej możemy
bez ograniczeń podróżować po terytorium Unii,
osiedlać się, podejmować pracę czy też studiować. Prawo do swobodnego przemieszczania się
nie miałoby jednak w praktyce żadnego znaczenia, gdyby nie towarzyszyły mu dodatkowe gwarancje w dziedzinie zabezpieczenia społecznego,
czyli koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.
Przepisy dają poszczególnym państwom swobodę decydowania o tym, kto ma być objęty ubezpieczeniem na podstawie ich ustawodawstwa,
jakich udziela się świadczeń i na jakich warunkach. Wspólne przepisy Unii Europejskiej mają
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na celu ochronę praw w zakresie zabezpieczenia
społecznego za granicą (kraje UE-28 oraz Islandia,
Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Zapewniają
równe traktowanie każdego obywatela Unii i dają
prawo do opieki lekarskiej, świadczeń chorobowych, rodzinnych, emerytur, rent czy zasiłków dla
bezrobotnych. Wskazują, któremu państwu podlega osoba pracująca lub prowadząca działalność
za granicą. Gwarantują, że świadczenia nabyte
w jednym państwie, np. emerytura, będą wypłacane także, jeśli osoba uprawniona przeniesie się
do innego państwa.
Reguły koordynacji są nadrzędne nad przepisami
krajowymi. Dotyczą one tylko osób, które przemieszczają się w obrębie Wspólnoty. Nie obejmują
natomiast tych, którzy całą karierę zawodową spędzili w jednym kraju.

Jakie świadczenia
podlegają koordynacji?
Świadczenia, których dotyczy wspólnotowa koordynacja to:
• emerytury,
• renty inwalidzkie,
• renty rodzinne,
• świadczenia z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych,
• świadczenia rodzinne,
• świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa
oraz równoważne świadczenia dla ojca,
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•
•

świadczenia dla osób bezrobotnych,
świadczenia zdrowotne, w tym opieka medyczna,
• zasiłki pogrzebowe,
• świadczenia przedemerytalne.
Przyznawanie i naliczanie świadczeń, o które starają się pracownicy migrujący, odbywa się na podstawie odpowiednich formularzy unijnych, wprowadzonych przez prawo wspólnotowe.
Zasiłek dla bezrobotnych
w państwie ostatniego zatrudnienia
Osoby, które utraciły pracę na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii
mają możliwość ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych w państwie ostatniego zatrudnienia.
W przypadku osób, które nie skorzystały z uprawnienia do nabycia zasiłku w kraju ostatniego zatrudnienia i powróciły do Polski, prawo do zasiłku
dla bezrobotnych z zaliczeniem okresów pracy za
granicą przyznawane jest na podstawie polskiego ustawodawstwa, z uwzględnieniem kryteriów
określonych w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 987/2009, pozwalających ustalić, czy daną osobę można uznać za
powracającą do swojego stałego miejsca zamieszkania. W związku z tym osoby składają stosowne
oświadczenie.
Wyjątek: Oświadczenia nie wypełniają osoby, które po powrocie z zagranicy podjęły zatrudnienie

PRACA PILNIE POSZUKIWANA

w Polsce, a następnie po utracie tego zatrudnienia
zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy
jako osoby bezrobotne w celu ustalenia prawa do
świadczeń z tytułu bezrobocia z uwzględnieniem
zagranicznego okresu pracy/ubezpieczenia/pracy
na własny rachunek.
Okres pracy przebyty w innym państwie członkowskim UE/EOG i Szwajcarii potwierdzany jest
na dokumencie PD U1 przez instytucję właściwą
danego państwa, w którym dana osoba była zatrudniona, ubezpieczona bądź prowadziła działalność na własny rachunek.
Osoba ubiegająca się o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce musi:
•

zarejestrować się jako osoba bezrobotna
w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze
względu na miejsce zameldowania,

•

zgłosić się do wojewódzkiego urzędu pracy
i wypełnić wniosek o przyznanie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych na podstawie sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek spełnionych
w innym państwie członkowskim,

•

przedłożyć oryginalny dokument PD U1,

•

wypełnić oświadczenie, wyjaśniające sytuację
życiową w okresie pobytu za granicą w myśl
art. 11 rozporządzenia 987/2009.

W przypadku braku dokumentu PD U1, należy
załączyć dokumenty dotyczące ubezpieczenia za
granicą (np. świadectwa pracy, odcinki wypłat,
rozliczenia podatkowe, umowy – kontrakty itp.).

Wojewódzki urząd pracy występuje do zagranicznej instytucji właściwej o potwierdzenie przebytych tam okresów zatrudnienia, ubezpieczenia
lub pracy na własny rachunek. Instytucje zagraniczne potwierdzają te okresy na dokumencie
SED U002. Dokument ten nie jest wydawany osobie zainteresowanej.
Osoba bezrobotna powinna zwrócić się indywidualnie do zagranicznej instytucji właściwej
o wydanie dokumentu PD U1 potwierdzającego ww. okresy.
Transfer zasiłku z krajów EOG i Szwajcarii
do Polski
Osoby, które nabyły prawo do zasiłku w jednym z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź Szwajcarii, mogą przyjechać
do Polski w celu poszukiwania pracy i pobierać świadczenia dla bezrobotnych przez okres
3 miesięcy (w wyjątkowych przypadkach termin
może być przedłużony przez właściwe urzędy lub
instytucje maksymalnie do 6 miesięcy) w wysokości, jaka została ustalona za granicą.
Uwaga!
Zasiłek jest wypłacany przez instytucję właściwą, która przyznała prawo do zasiłku, bezpośrednio na konto bankowe wskazane przez
bezrobotnego.
Transfer zasiłku następuje na podstawie dokumentu PD U2.
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Co powinieneś zrobić, aby transferować zasiłek
dla osób bezrobotnych?

uprawnienia do zasiłku - najpóźniej w ostatnim
dniu transferu zasiłku, określonym w dokumencie PD U2.

Przed przyjazdem do Polski należy:
•

po zakończonej pracy za granicą zarejestrować się jako osoba bezrobotna we właściwej
instytucji ds. bezrobocia w państwie ostatniego zatrudnienia,

•

nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych,
na podstawie tamtejszego ustawodawstwa,

•

pozostawać w dyspozycji zagranicznej instytucji ds. bezrobocia, przez co najmniej 4 tygodnie,

•

złożyć wniosek o wydanie dokumentu PD U2
w związku z zamiarem poszukiwania pracy
w Polsce.

Po przyjeździe do Polski należy:
•

zgłosić się do powiatowego urzędu pracy
w ciągu 7 dni od daty wskazanej na dokumencie PD U2 w celu uzyskania statusu osoby poszukującej pracy,

Transfer zasiłku z Polski
do krajów EOG i Szwajcarii
Osoba bezrobotna z prawem do zasiłku ma możliwość poszukiwania pracy w innym państwie
członkowskim EOG lub Szwajcarii, korzystając
jednocześnie z możliwości pobierania w tym kraju
zasiłku dla osób bezrobotnych przez okres 3 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach termin ten
może być przedłużony przez właściwe urzędy lub
instytucje maksymalnie do 6 miesięcy).
Transfer zasiłku następuje na podstawie dokumentu PD U2.
Aby skorzystać z powyższego prawa należy:
•

posiadać prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych, na podstawie polskiego ustawodawstwa i pozostawać w dyspozycji powiatowego
urzędu pracy przez co najmniej 4 tygodnie
przed dniem wyjazdu,

•

przedłożyć dokument PD U2 we właściwym
miejscowo wojewódzkim urzędzie pracy,

•

w przypadku gdy osoba poszukująca pracy
nie uzyskała dokumentu PD U2 z zagranicznej
instytucji właściwej, wojewódzki urząd pracy
zwraca się z prośbą do instytucji właściwej
o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo do transferu zasiłku (dokument SED U008),

•

złożyć wniosek o wydanie dokumentu PD U2
we właściwym miejscowo wojewódzkim urzędzie pracy wraz z zaświadczeniem z powiatowego urzędu pracy potwierdzającym m.in.
datę rejestracji bezrobotnego, okres na jaki
przysługuje zasiłek itp.,

•

aby kontynuować pobieranie zasiłku za granicą należy powrócić do kraju, w którym ustalono

•

zgłosić się z dokumentem PD U2 do odpowiednich służb zatrudnienia w kraju poszukiwania pracy, w ciągu 7 dni od początkowej
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daty transferu w celu zarejestrowania się jako
osoba poszukująca pracy.
Aby wznowić wypłatę zasiłku na okres uzupełniający należy powrócić do kraju najpóźniej
w ostatnim dniu wskazanym w dokumencie PD U2.
Zasiłek transferowy wypłacany będzie bezpośrednio przez powiatowy urząd pracy na konto bezrobotnego.
Potwierdzenie okresów ubezpieczenia
w Polsce

•

•

zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy,
potwierdzające okresy pobierania zasiłku dla
bezrobotnych w Polsce,
dokumenty potwierdzające inne okresy ubezpieczenia, np. służba wojskowa, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński.

Niezbędne dokumenty dla świadczeń z tytułu
bezrobocia
Dla świadczeń z tytułu bezrobocia stosowane są
dokumenty unijne z serii U oraz tzw. SED.

Okresy zatrudnienia, ubezpieczenia lub pracy na własny rachunek potwierdzane są na dokumencie PD U1
przez instytucję właściwą danego kraju – w Polsce jest
to wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

Dokumenty z serii U są wydawane przez właściwe
instytucje na wniosek osoby bezrobotnej. Są to:
• PD U1 – dokument potwierdzający okresy
ubezpieczenia, zatrudnienia i pracy na własny
rachunek, które należy uwzględnić przy przyznawaniu świadczeń dla bezrobotnych,

Aby uzyskać potwierdzenie ww. okresów należy
przedłożyć w wojewódzkim urzędzie pracy:

•

PD U2 – dokument potwierdzający zachowanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych (transferu zasiłku),

•

PD U3 - informacja dla osoby o tym, że WUP
poinformował odpowiednią instytucję właściwą o okolicznościach mających wpływ na prawo do świadczeń, np. o zgłoszonej chorobie.

•

•

•

świadectwa pracy (w przypadku zatrudnienia
w niepełnym wymiarze konieczne jest dostarczenie informacji o miesięcznym wynagrodzeniu),
zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres
opłacania składki na ubezpieczenie społeczne
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy z podaniem podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy,
umowy zlecenia, umowy agencyjne z podaniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

Zastąpiły one stosowane dotychczas formularze
z serii E-300.
Dokumenty z serii SED używane są wyłącznie
przez instytucje właściwe rozpatrujące uprawnienia do ww. świadczeń.
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Mieszkanie

Przygotowania do wyjazdu
i bezpieczeństwo na miejscu
Dokładne i szczegółowe przygotowanie się do
wyjazdu do pracy za granicę uchroni Cię przed
niespodziewanymi sytuacjami na miejscu.

Transport

Przygotowując się do wyjazdu do pracy za granicę
warto wcześniej zapewnić sobie miejsce zakwaterowania. Jeśli deklaruje je pracodawca lub agencja pośrednictwa pracy, należy upewnić się, że
w umowie znajduje się odpowiedni zapis dający
gwarancję w tym zakresie.
Zorientuj się, czy na miejscu będzie podstawowe
wyposażenie:
•

pościel, śpiwór lub koc,

•

urządzenia elektryczne typu czajnik, grzałka,
przenośne oświetlenie,

•

sprzęt AGD i RTV,

•

podstawowe naczynia: talerz, kubek, garnek,
sztućce.

Możliwe, że brakujące wyposażenie będziesz musiał zabrać ze sobą albo kupić na miejscu.
•

•

•

Korzystaj z usług wyłącznie sprawdzonych
przewoźników, którzy dysponują sprawnymi
technicznie pojazdami.
Porównaj ceny różnych środków transportu, mogą się one znacząco różnić. Uważaj na
ograniczenia w zabieranym bagażu i dopłaty
za przekroczenie limitu.
Nie korzystaj z usług obcych osób, proponujących podróż prywatnym samochodem. Nigdy
nie masz pewności, kim jest ta osoba i jakie
ma zamiary.
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Pamiętaj, że kraj do którego wyjeżdżasz rządzi
się innymi zwyczajami i prawami. Zapoznaj się
dokładnie, szczególnie z warunkami mieszkaniowymi, np. w Wielkiej Brytanii lub Holandii Polacy
narzekają na niedogrzane domy.
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Przydatne publikacje

Co zabrać ze sobą

Pieniądze
Przygotuj się finansowo – zanim otrzymasz pierwszą wypłatę musisz utrzymać się przez jakiś czas.
Bywają sytuacje, kiedy pracownik przyjeżdża na
miejsce, a tam brakuje elementarnego wyposażenia. Mając zabezpieczenie finansowe będziesz
mógł zadecydować, czy szukać innej pracy czy
wracać do domu. Rezerwa finansowa pozwoli Ci
na przetrwanie w czasie szukania pracy.
Ubrania
Zabierz ze sobą odpowiedni zapas ubrań i bielizny
dostosowany do pory roku. Warto dobrze przemyśleć zawartość bagażu, by nie kupować niczego w
pierwszych dniach czy tygodniach pobytu za granicą. Po przyjeździe na miejsce może spotkać Cię
kilka niespodziewanych wydatków, dlatego warto
uniknąć przynajmniej niektórych z nich.
Telefon komórkowy
Zabierz ze sobą telefon, a nawet dwa. W przypadku zgubienia lub kradzieży jednego aparatu
będziesz mógł zadzwonić z drugiego. Uaktywnij
roaming, to pomoże Ci na kontakt z najbliższymi.
W przypadku dłuższego pobytu warto rozważyć
zakup karty na miejscu i wykonywanie połączeń
w tańszej taryfie.

Przed wyjazdem za granicę zaopatrz się w mapy,
przewodniki i rozmówki. Ułatwią Ci one funkcjonowanie w nowej rzeczywistości, a także zaoszczędzą wielu nieporozumień i kłopotliwych
sytuacji.
Dokumenty
Ważne, abyś przed wyjazdem zabrał wszystkie
niezbędne dokumenty, które będą Ci przydatne
przy załatwieniu wszelkich formalności związanych z meldunkiem, ubezpieczeniem czy zatrudnieniem.
Pamiętaj o:
•

ważnym dokumencie tożsamości (dowodzie
osobistym lub paszporcie);

•

Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego, polisie ubezpieczeniowej od nieszczęśliwych wypadków czy prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym;

Pamiętaj!
Nigdy nikomu nie oddawaj oryginałów dokumentów potwierdzających tożsamość lub
posiadane kwalifikacje!
Możesz okazać je tylko do wglądu, a jeżeli zajdzie taka potrzeba przekaż jedynie ich
kopie.
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Kontakt z bliskimi

Pomoc konsularna

•

Poinformuj rodzinę o szczegółach wyjazdu:
dokąd wyjeżdżasz i na jak długo. Zostaw im
dane teleadresowe pracodawcy lub pośrednika oraz miejsce Twojego pobytu za granicą.

•

Podaj dane (imię, nazwisko, numer telefonu)
osób, z którymi wyjeżdżasz i będziesz pracować.

•

Zanotuj numery telefonów, adresy i e-malie
do rodziny i bliskich.

•

Umów się, jak często będziesz się z nimi kontaktował. Ustal hasło, którym posłużysz się
w sytuacji zagrożenia. Dzięki temu bliscy będą
wiedzieli, że jesteś w niebezpieczeństwie i zawiadomią odpowiednie służby.

•

Bezpośrednio po przybyciu na miejsce skontaktuj się z bliskimi i przekaż im informacje
o Twojej sytuacji.

•

Ważne by być z rodziną w regularnym kontakcie. Brak telefonu lub maila w określonym czasie, będzie sygnałem dla nich, że dzieje się coś
niepokojącego41.

•

Pamiętaj, że z każdego kraju możesz łączyć się
z Polską na koszt rozmówcy za pomocą tzw.
numerów dostępowych (Poland direct). Połączenie dotyczy tylko numerów stacjonarnych
a rozmówca musi wyrazić zgodę na rozmowę.
Obsługa w centrali telefonicznej posługuje się
językiem polskim.

41 Nie daj sie oszukać, przygotuj się do wyjazdu, Itaka Centrum
Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Warszawa 2012, s. 29-31
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Będąc za granicą zarówno w celach turystycznych,
jak i zarobkowych, możesz zawsze zwrócić się
o pomoc do polskiego konsulatu w kraju, w którym przebywasz.
Aktualna lista adresów polskich konsulatów
znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl
W przypadku utraty paszportu lub innych dokumentów podróży konsul może, po uprzednim potwierdzeniu tożsamości, wydać paszport tymczasowy na powrót do kraju.
W razie utraty pieniędzy konsul może:
•

pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu z krewnymi lub znajomymi w Polsce,

•

w uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie ma
innych możliwości przekazania pieniędzy, wypłacić wnioskującemu kwotę, jaka zostanie
przekazana przez krewnych lub znajomych
na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w Warszawie,

•

w wyjątkowych sytuacjach udzielić pomocy finansowej niezbędnej na powrót do Polski najtańszym środkiem transportu, o ile osoba zobowiąże się do zwrotu pożyczki po powrocie.

W sytuacji konfliktu z pracodawcą konsul może
ułatwić kontakt ze związkami zawodowymi, inspekcją pracy czy innymi miejscowymi instytucja-
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W razie śmierci obywatela polskiego za granicą
konsul, za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego
właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego
powiadamia krewnych w kraju oraz służy pomocą
w załatwieniu wszelkich formalności na miejscu.
W przypadku sprowadzania ciała do kraju koszty
z tym związane ponosi ubezpieczyciel, natomiast
w przypadku braku odpowiedniego ubezpieczenia pokrywa je wyłącznie rodzina.
Z uwagi na ograniczone uprawnienia konsul nie
może:

mi zajmującymi się obroną praw pracowniczych
w danym kraju.
W przypadku zatrzymania, aresztowania lub pozbawienia wolności osoba ma prawo wnioskować
o kontakt z konsulem, który zadba o to, aby obywatel RP nie był traktowany gorzej niż obywatel
państwa, w którym przebywa. Na wniosek zatrzymanego może:
•

powiadomić rodzinę o aresztowaniu,

•

uzyskać od władz miejscowych i przekazać
zainteresowanemu informację o: powodach
zatrzymania, przewidywanej w ustawodawstwie sankcji karnej za popełnienie zarzucanego czynu, czasie trwania procedury sądowej
oraz ewentualnej możliwości zwolnienia,

•

•

regulować zobowiązań finansowych, takich
jak długi, grzywny, mandaty, koszty postępowania sądowego itp.,

•

świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe oraz
transportowe,

•

pośredniczyć w uzyskaniu zgody na zatrudnienie czy uzyskaniu zakwaterowania,

•

ingerować w konflikty dotyczące niewywiązywania się z zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług
turystycznych),

•

pełnić funkcji adwokata lub angażować za
osobę zainteresowaną pełnomocnika (może
natomiast dostarczyć zainteresowanemu listę
adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu
konsularnego)42.

utrzymywać kontakt z zatrzymanym.
42 Gdy planujesz wyjazd z kraju w celach zarobkowych, MPiPS,
Warszawa 2011, s. 11-12
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Internetowe serwisy
pracy i kariery
Portale zawierają oferty pracy, informacje o pracodawcach, artykuły dotyczące metod poszukiwania pracy, procesów rekrutacyjnych czy dokumentów aplikacyjnych.
Serwisy umożliwiają przeszukiwanie ofert pracy według regionów i branż, a także zamieszczenie własnego
ogłoszenia. Niektóre z nich posiadają zakładki umożliwiające umieszczenie swojego CV w specjalnych bazach, a pracodawcom przeszukiwanie ich według różnych kryteriów wyboru kandydatów.
www.pracuj.pl
www.jobpilot.pl
www.jobs.pl
www.gazetapraca.pl
www.praca.onet.pl
www.abcpraca.pl
www.praca.interia.pl
www.praca.pl
www.praca.money.pl
www.praca-online.pl
www.praca.wp.pl

www.praca.gratka.pl
www.tablica.pl/praca
www.regiopraca.pl
www.projektpraca.eu
www.jobexpress.pl
www.pracadlaciebie.pl
www.tobjobs.pl
www.cvonline.pl
www.jobcenter.com.pl
www.infopraca.pl
www.careerjet.pl

Instytucje rynku pracy
www.mpips.gov.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.ohp.pl
Ochotnicze Hufce Pracy
www.ris.praca.gov.pl
Rejestr Instytucji Szkoleniowych

www.kraz.praca.gov.pl
Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia
www.psz.praca.gov.pl
Serwis informacyjny urzędów pracy, zawierający m.in.
oferty pracy z powiatowych urzędów pracy z całego kraju.
http://www.pip.gov.pl
Państwowa Inspekcja Pracy

Doradztwo zawodowe
i informacje o rynku pracy
doradca.praca.gov.pl
DORADCA 2000 to komputerowy program zawierający
informacje nt. możliwości edukacyjnych i szkoleniowych w wybranym zawodzie na terenie kraju oraz prezentujący określone zawody
www.psz.praca.gov.pl
Klasyfikacja zawodów i specjalności.
www.eurodoradztwo.praca.gov.pl
Narodowe Centrum
Zasobów Poradnictwa Zawodowego.
www.sdsiz.pl
Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych
www.zielonalinia.gov.pl
Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia
www.bezrobocie.org.pl
Portal Instytucji Rynku Pracy
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Największe agencje doradztwa
personalnego działające na terenie
Polski

Wsparcie psychologiczne
www.ipz.edu.pl
Instytut Psychologii Zdrowia,

www.adecco.pl

www.leczdepresje.org.pl
Strona poświęcona problemowi depresji.

Adecco Poland Sp. z o.o., firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu zarządzania kapitałem
ludzkim oraz doradztwa personalnego.

www.ptp.org.pl
Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

www.randstad.pl

www.profilaktyka.com
Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji świadczy bezpłatne usługi w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii.

www.workservice.pl

http://www.mzppp.pl
Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kielcach
www.otuw.webd.pl
Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
w Kielcach

Randstad, organizacja działająca w branży HR, zajmująca się m.in. doradztwem personalnym.
WorkService jedna z największych w Polsce firm
z branży HR, prowadzi m. in. rekrutację pracowników stałych i tymczasowych, outplacement, outsourcing.
www.bdi.com.pl

Bank Danych o Inżynierach, jest najstarszą polską
firmą doradztwa personalnego wyspecjalizowaną
w obszarze wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej.

Serwisy społecznościowe
Biznesowe portale społecznościowe, na których
można m. in. umieścić własną wizytówkę zawodową, nawiązać kontakty z osobami z branży, zamieścić informację o poszukiwaniu pracy
pl.linkedin.com
www.profeo.pl
www.goldenline.pl
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Przydatne strony internetowe
dotyczące zatrudnienia za granicą

www.ekuz.nfz.gov.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia
www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/
Instrumenty+rynku+wewnetrznego/Solvit
SOLVIT - zajmuje się rozwiązywaniem konkretnych problemów wynikających z nieprawidłowego stosowania
prawa wspólnotowego przez organy administracji publicznej
www.stophandelludzmi.pl
Stop handlowi ludźmi - kampania informacyjna Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji
http://ec.europa.eu/ploteus
PLOTEUS - informacje na temat możliwości szkolenia w
krajach europejskich itp.
http://euroguidance.eu
Euroguidance - promuje mobilność, pomagając doradcom zawodowym oraz osobom indywidualnym w
lepszym zrozumieniu możliwości dostępnych obywatelom Europy w UE.
https://aiesec.pl
AIESEC - organizacja, której głównym założeniem jest
zwiększanie zrozumienia kulturowego i współpracy
międzynarodowej poprzez program wymiany praktyk
www.buwiwm.edu.pl
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

www.eurodesk.pl
Europejski program informacyjny dla młodzieży i osób
pracujących z młodzieżą
www.powroty.gov.pl
portal dla Polaków planujących powrót do kraju
www.europa.eu
Portal Unii Europejskiej. Zawiera m.in. regulacje prawne, informacje o instytucjach unijnych
www.polskawue.gov.pl
Komitet do Spraw Europejskich
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Portal Funduszy Europejskich
www.funduszestrukturalne.gov.pl
Strona dotycząca funduszy strukturalnych.
www.gpi-swietokrzyskie.pl
Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
www.eurodesk.pl
Informacje na temat możliwości szkolenia w krajach
europejskich itp.
www.seasonalwork.nl
portal oferujący pracę sezonową w Holandii
www.seasonalwork.dk
Portal oferujący pracę sezonową w Danii
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Adresy wybranych
instytucji właściwych

ISLANDIA
VINNUMÁLASTOFNUN,
Direction du travail
Hafnarhúsinu við Tryggvagötu
150 Reyjkjavik, Iceland

AUSTRIA
Właściwy miejscowo
Arbeitsmarkt Service

NIEMCY
Właściwa miejscowa
Agentür für Arbeit

BELGIA
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Keizerslaan 7, 1000 Brussel, Belgium

NORWEGIA
NAV EØS Forvaltning
Postuttak E,
2201 Kongsvinger, Norge

CZECHY
Właściwy miejscowo
Úřad práce
DANIA
Danish Agency for Labour Retention
and International Recruitment
Njalsgade 72 C, DK – 2300 Kobenhavn S,
Denmark
HISZPANIA
Właściwy miejscowo
Servicio Público de Empleo Estatal [INEM]
HOLANDIA
Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen
(UWV) Postbus 20724, Amsterdam
1001 NS The Netherlands
IRLANDIA
EU Records Department of Social Protection
Inner Relief Road, BuncranaCo.
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SZWAJCARIA
Staatssekretarit für Wirtschaft SECO
Direction für Arbeit,
Arbeitsmarkt / Arbetslosenversicherung
Bundesgasse 8,
CH-3003 Bern
WŁOCHY
Właściwy miejscowo Istituto
Nazionale Della Previdenza S
ociale (INPS)
WIELKA BRYTANIA
NICO International Caseworker
Room BP1301
Benton Park View,
Longbenton
Newcastle – upon-Tyne
NE98 1ZZ United Kingdom
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Adresy internetowe
polskich placówek dyplomatycznych

LIECHTENSTEIN

www.berno.polemb.net

LUKSEMBURG

www.luksemburg.polemb.net

AUSTRIA

www.wien.polemb.net

ŁOTWA

www.ryga.polemb.net

BELGIA

www.bruksela.polemb.net

MALTA

www.rzym.polemb.net

BUŁGARIA

www.sofia.polemb.net

NIEMCY

www.berlin.polemb.net

CHORWACJA

www.zagrzeb.msz.gov.pl/pl

NORWEGIA

www.oslo.polemb.net

CYPR

www.nikozja.polemb.net

PORTUGALIA

www.lizbona.polemb.net

CZECHY

www.prague.polemb.net

RUMUNIA

www.bukareszt.polemb.net

DANIA

www.copenhagen.polemb.net

SŁOWACJA

www.bratyslawa.polemb.net

ESTONIA

www.tallinn.polemb.net

SŁOWENIA

www.lublana.polemb.net

FINLANDIA

www.helsinki.polemb.net

SZWAJCARIA

www.berno.polemb.net

FRANCJA

www.paris.polemb.net

SZWECJA

www.sztokholm.polemb.net

GRECJA

www.athens.polemb.net

WĘGRY

www.budapeszt.polemb.net

HISZPANIA

www.madrid.polemb.net

WIELKA
BRYTANIA

www.london.polemb.net

HOLANDIA

www.haga.pole

WŁOCHY

www.rzym.polemb.net

IRLANDIA

www.dublin.polemb.net

ISLANDIA

www.reykjavik.polemb.net

LITWA

www.wilno.polemb.net
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WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce
e-mail: wup@wup.kielce.pl
www.wup.kielce.pl
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

TELEFON

SEKRETARIAT

41 36-41-600
fax 41 36-41-666

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ

41 36 41 610
41 36 41 638

WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ RYNKU PRACY

41 36 41 612

Zespół ds. Statystyki i Analiz

41 36 41 613

Obserwatorium Rynku Pracy

41 36 41 614

WYDZIAŁ OBSŁUGI RYNKU PRACY

41 36 41 609

Zespół ds. Pośrednictwa Pracy i Obsługi Instytucji Rynku Pracy

41 36 41 611

Zespół ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

41 36 41 609

WYDZIAŁ POLITYKI RYNKU PRACY

41 36 41 621

Punkt Informacyjny PO KL

41 36 41 622

Oddział ds. Polityki Rynku Pracy, Projektów i Promocji EFS

41 36 41 623
41 36 41 641

Oddział ds. Finansowej Obsługi i Monitorowania Projektów EFS

41 36 41 627
41 36 41 629
41 36 41 630

Oddział ds. Kontroli Projektów EFS

41 36 41 620
41 36 41 634
41 36 41 635
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POWIATOWE URZĘDY PRACY
Lp.

PUP

Adres

1.

Busko-Zdrój

ul. Różana 2
28-100 Busko-Zdrój

2.

Jędrzejów

ul. Okrzei 49 b
28-300 Jędrzejów

41 386 54 92
fax 41 386 38 93

kije@praca.gov.pl
www.pupjedrzejow.enetia.pl

3.

Kazimierza
Wielka

ul. Partyzantów 29
28-500 Kazimierza Wielka

41 352 29 91
fax 41 352 20 14

kika@praca.gov.pl
www.pupkazimierzawielka.pl

4.

Kielce

ul. Kolberga 4
25-620 Kielce

41 367 11 00
41 367 11 07
fax 41 367 11 99

kiki@praca.gov.pl
www.pupkielce.pl

5.

Miejski
Urząd Pracy
w Kielcach

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

41 340 60 55
fax. 41 340 60 80

kancelaria@mup.kielce.pl
www.mup.kielce.pl

6.

Końskie

ul. Staszica 2
26-200 Końskie

41 260 43 62
fax 41 372 63 63

kiko@praca.gov.pl
www.pup.konskie.pl

7.

Opatów

ul. Partyzantów 13
27-500 Opatów

15 868 03 00
fax 15 868 03 13

kiop@praca.gov.pl
www.pup-opatow.pl

8.

Ostrowiec
Świętokrzyski

Al. 3-go Maja 36
27-400 Ostrowiec Św.

41 265 42 08/09
41 265 44 57
fax 41 263 33 40

kios@praca.gov.pl
www.pup.ostrowiec.pl

9.

Pińczów

ul. Złota 7
28-400 Pińczów

41 357 26 40
fax 41 357 52 88

kipi@praca.gov.pl
www.puppinczow.pl

10.

Sandomierz

ul. Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz

15 644 14 45/46
15 644 14 50
fax 15 644 15 05

kisa@praca.gov.pl
www.pupsandomierz.pl

11.

SkarżyskoKamienna

ul. 1-go Maja 105
26-110 Skarżysko Kam.

41 251 73 00
fax 41 251 73 06

kisk@praca.gov.pl
www.pupskarzysko.pl

ul. Radomska 76
27-200 Starachowice

41 273 62 00
fax 41 273 62 60

pup@pup-starachowice.pl
www.pup-starachowice.pl

12. Starachowice

Telefon
41 378 30 54,55
41 370 91 10
fax 41 370 91 20

e-mail / www
kibu@praca.gov.pl
www.pupbusko.pl

13.

Staszów

ul. Szkolna 4
28-200 Staszów

15 864 38 85
fax 15 864 25 06

sekretariat@pupstaszow.pl
www.pupstaszow.pl

14.

Włoszczowa

ul. Strażacka 11
29-100 Włoszczowa

41 394 35 40
fax 41 394 37 65

kiwl@praca.gov.pl
www.pupwloszczowa.pl
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ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OHP
ul. Sienkiewicza 36, 25-507 Kielce
tel. 041 343-13-54, fax 041 343-13-55,
e-mail: swietokrzyska@ohp.pl
www.swietokrzyska.ohp.pl
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ADRES /TELEFON

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej

ul. Klembowskiego 3, 25-821 Kielce – Słowik
tel./fax 41 345 99 84, wew. 15, mciz.kielce@ohp.pl

Młodzieżowe Biuro Pracy w kielcach

ul. Paderewskiego 31, 25-004 Kielce, tel. 41 341 53 74, fax 41 344 46 11
kp.kielce@ohp.com

Młodzieżowe Biuro Pracy
Filia w Busku – Zdroju

ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko – Zdrój, tel./fax 41 370 82 84

Klub Pracy w Kielcach

ul. Paderewskiego 31, 25-004 Kielce, tel. 41 341 53 74,
kp.kielce@ohp.pl

Klub Pracy w Mniowie

ul. Centralna 11, 26-080 Mniów, tel. 41 373-70-35 ,
kp.mniow@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery

ul. Kościuszki 60, 28 – 100 Busko – Zdrój, tel./fax 41 370-82-84,
mck.busko@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery

ul. Przemysłowa 9, 28-300 Jędrzejów, tel./fax 41 386 13 59,
mck.jedrzejow@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery

ul. Sandomierska 26a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel./fax 41 265 13 30
mck.ostrowiec@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery

ul. Hutnicza 10, 27-200 Starachowice, tel.: 41 274 85 06, fax 41 274 10 22
mck.starachowice@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery

ul. Rynek 31a, 27-600 Sandomierz, tel./fax 15 832 07 65,
mck.sandomierz@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery

Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel./fax 41 252 49 99
mck.skarzysko@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery

ul. Szkolna 40 d, 28-200 Staszów, tel./fax 15 864 20 10,
mck.staszow@ohp.pl

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

ul. 16-go Stycznia 1, 27-500 Opatów, tel./fax 15 832 35 99
osz.opatow@ohp.pl
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Ośrodek Szkolenia Zawodowego

ul. Żwirki i Wigury 40 28-400 Pińczów, tel./ fax 41 376 60 78
Osz.pinczow@ohp.pl

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

ul. Armii Krajowej 18a 26-060 Chęciny, tel./fax 41 301 01 09
osz.cheiny@ohp.pl

13-1 Hufiec Pracy

Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko – Kamienna, tel./fax 41 252 52 82
hufiec.skarzysko@ohp.pl

13-3 Hufiec Pracy

ul. Paderewskiego 31, 25-415 Kielce, tel. 41 344-46-11
hufiec.kielce@ohp.pl

13-5 Hufiec Pracy

ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie , tel./fax 41 372 37 19
hufiec.konskie@ohp.pl

13-7 Hufiec Pracy

ul. Spółdzielcza 4, 28-400 Pińczów, tel. 41 357-61-93
hufiec.pinczow@ohp.pl

Środowiskowy Hufiec Pracy

ul. Przemysłowa 9d, 28-300 Jędrzejów, tel. 41 386-21-64
hufiec.jedrzejow@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy

ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel./fax 41 265 16 85
ppp.ostrowiec@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy

ul. Okrzei 63, 28 - 300 Jędrzejów, tel./fax 41 386 30 85
ppp.jedrzejow@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy

ul. Żwirki i Wigury 40, 28 - 400 Pińczów, tel./fax 41 357 32 90
ppp.pinczow@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy

Plac Obrońców Pokoju 34, 27 - 500 Opatów, tel./fax 15 868 45 10
ppp.opatow@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy

ul. Partyzantów 4, 28-500 Kazimierza Wielka, tel./fax 41 350 10 70
ppp.kazimierzawielka@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy

os. Broniewskiego 7a, 29-100 Włoszczowa, tel./fax 41 394 22 95
ppp.wloszczowa@ohp.pl

Ośrodek Szkolenia i Wychowania

ul. Hutnicza 10, 27-200 Starachowice, tel./fax 41 274-85-06
osiw.starachowice@ohp.pl

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Młodzieży

ul. Sienkiewicza 36, 25-507 Kielce, tel. 344 75 97
roszm.kielce@ohp.pl
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Agencje Zatrudnienia w województwie świętokrzyskim
Lp.

Nazwa Agencji

1.

GM PERSOLNEL Małgorzata Godzisz

Adres siedziby i wykonywania
działalności
27-641 Obrazów Zdanów 3

Telefon
660 813 368

2.

Agencja Rozwoju Personalnego S-Kadra S.C.

25-312 Kielce, ul. Warszawska 34/618
Adres prowadzonej działalności:
1. 26-052 Nowiny, Kowala 24A
2. 25-116 Kielce, ul. ks. P. Ściegiennego 165B/5

3.

PHU „AGNES”, Agnieszka Kaniowska
(Zawieszona działalność)

26-225 Gowarczów, Miłaków 17

(42) 209 39 38

4.

Akademia Przedsiębiorczości
Sp. z o.o.

27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2

(41) 275 00 58

5.

„AMABILIS” AGENCJA ZATRUDNIENIA
Rafał Polak

25-150 Kielce, os. Barwinek 11/84

6.

„AUTO-POLAK” Maria Polak

28-130 Stopnica, Folwarki 1

7.

„AWANS” Andrzej Miszczyk

26-026 Morawica, Bilcza, ul. Wierzbowa 1
Adresy prowadzonej działalności:
1. 25-661 Kielce, ul. Helenówek 4
2. 26-100 Skarżysko-Kamienna, ul. Sokola 38
3. 26-200 Końskie, ul. Towarowa 4
4. 28-400 Pińczów, ul. Spółdzielcza 6
5. 28-300 Jędrzejów, ul. Armii Krajowej 21

(41) 345 28 32

8.

CARITAS Diecezji Kieleckiej

25-013 Kielce , ul. Jana Pawła II 3

(41) 344 46 72

9.

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.

27-400 Ostrowiec Św. osiedle Słoneczne 14

(41) 247 66 76

10.

Centrum Doradztwa i Edukacji

25-520 Kielce, ul. Targowa 16A/75
Adres prowadzonej działalności:
28-300 Jędrzejów, ul. Reymonta 20

513 016 046

11.

Centrum Kształcenia „AWANS”

25-553 Kielce, ul. Klonowa 55/A,B
Adres prowadzonej działalności:
25-661 Kielce, ul. Helenówek 4

(41) 345 28 32
w. 46

12.

Centrum Rozwoju Zawodowego
Katarzyna Frańczak

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. A. Fredry 29

605 397 128

13.

Centrum Szkoleniowe DELTA

25-253 Kielce, ul. Warkocz 15

516 350 282

14.

Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC

25-531 Kielce , ul. Warszawska 49/50

(41) 368 76 22

15.

Chemadin – Export Sp. z o.o.

25-522 Kielce , ul. Nowy Świat 28

(41) 368 03 91

16.

CONSULTING GROUP
Barcic Jarosław

25-324 Kielce , ul. Jarońskich 21/5

(41) 343 50 64
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17.

„DROGOWIEC – PL” Sp. z o.o.

18.

E.C.T. COMPLEX Maciej Stęczniewski

19.

Edukacyjna Szansa – AZIRO Luiza Włoch

20.

ELKOM OUTSOURCING spółka z o.o.

25-432 Kielce, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 35A
Adres prowadzonej działalności:
25-950 Kielce, ul. Sienna 2
25-114 Kielce, ul. Księdza Ściegiennego 99/35
Adres prowadzonej działalności:
25-501 Kielce, ul. H. Sienkiewicza 60A/7
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 43/161
Adres prowadzonej działalności:
1. 90-629 Łódź, ul. Lipowa 48
2. 10-502 Olsztyn, ul. T. Kościuszki 13/320 i 321
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Targowa 21

(41) 347 15 00

(41) 230 95 55

501 617 032
783 100 005

21.

Euro Consulting Dariusz Konieczek

26-026 Morawica, Brzeziny, ul Przemysłowa 48
Adres prowadzonej działalności:
25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 76/308

22.

Firma Usług Technicznych „WIPRO”, inż. Witold Wierzbowicz

28-340 Sędziszów, ul. Jaśminowa 11

23.

FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ

24.

FUNDACJA „Nadzieja Rodzinie”

25.

Grupa Zadaniowa APT Sp. z o.o.

26.

Grupa Zadaniowa Outsourcing Sp. z o.o.

27.

Grupa Zadaniowa TEMP Sp. z o.o.

28.

Grupa Zadaniowa WORK Sp. z o.o.

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Słowackiego 15
Adres prowadzonej działalności:
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 20

(41) 389 49 00

29.

Grupa Zadaniowa Sp. z o.o.

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 20

(41) 389 49 00

30.

„IKAR - KIELCE” Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sp. z o.o.

25-705 Kielce, ul. Krakowska 220

(41) 368 44 23
602 311 519

31.

ISKRA-Agencja Pracy Tymczasowej w Kielcach, Olszówka Regina

25-709 Kielce, ul. Mielczarskiego 47

(41) 365 52 86

32.

Jacek Siewierski CONSULTING

26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sokola 6/56

727 917 317

33.

Kancelaria Rachunkowa, Anna Jabłońska

26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 3/309

662 084 063

34.

Marlena Gajek Agencja Opiekunek „PERFECT CARE”

25-019 Kielce, ul. Karczówkowska 10/82

694 202 706

26-026 Morawica, Bilcza, ul. Jeżynowa 30
Adres prowadzonej działalności:
25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 3/58
26-020 Chmielnik, Witosa 6
Adres prowadzonej działalności:
25-711 Kielce, ul. Karczówkowska 36
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Słowackiego 15
Adres prowadzonej działalności:
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 20
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Słowackiego 15
Adres prowadzonej działalności:
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 20
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Słowackiego 15
Adres prowadzonej działalności:
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 20

WYKAZY PRZYDATNYCH ADRESÓW
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516 431 593
(41) 381 16 48
604 140 463
665 392 511
(41) 347 21 49
(41) 366 94 04
(41) 389 49 00

(41) 389 49 00

(41) 389 49 00
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35.

MOBILITY PLUS Monika Moal

29-145 Secemin, Marchocice 45
Adres prowadzonej działalności:
02-739 Warszawa, ul. Wałbrzyska 11/65

(22) 266 04 95
784 584 110

36.

My Creative HR Anna Nurczyńska

25-502 Kielce, ul. Planty 16A/302

791 191 492

37.

NAREK-IMPEX, Alvard Antonyan-Miernik

25-116 Kielce, ul. ks. Piotra Ściegiennego 102A

(41) 362 22 51

38.

P.H.U. „EXPORT-IMPORT” J. Lis

27-200 Starachowice, ul. Wierzbowa 63
Adres prowadzonej działalności:
27-200 Starachowice, ul. Staszica 15

(41) 274 05 89

39.

PANPOL Sp. z o.o.

25-365 Kielce, ul. Słowackiego 1

(41) 368 15 71
692 487 007

40.

Politechnika Świętokrzyska

25-314 Kielce , Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7

(41) 342 45 40

41.

„POLKONECT”

28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 7

(41) 378 14 04

42.

PPUH NATURBAU, Jarosław Krogulec

25-523 Kielce, ul. Jasna 24/U2

883 100 219

43.

Prywatne Pośrednictwo Pracy Izabela Stanisławska

27-225 Pawłów, Tarczek 63 A

604 831 430

44.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„SKAT-ARS” s.c. Szostak i Spółka

25-312 Kielce, ul. Warszawska 34

(41) 344 39 12

45.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „CONCEPT”
Beata Biała-Korczak

28-160 Wiślica, Sielec 10

608 116 605

46.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CRAFTS” Karolina Latus

25-514 Kielce, ul. Kozia 3/3

47.

Region Świętokrzyski NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

25-502 Kielce, ul. Planty 16 A

48.

ROMA Teresa Romańska

49.

RPR-LUK SP.C

50.

SIDROM Sp. z o.o.

25-437 Kielce, os. Na Stoku 89/13
Adres prowadzonej działalności:
25-510 Kielce, ul. Piotrkowska 12/101
26-085 Miedziana Góra, Kostomłoty I
ul. Marmurowa 1
28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 7
Adres prowadzonej działalności:
70-035 Szczecin, ul. Krzysztofa Kolumba 88/89

(41) 242 84 02
(41) 344 77 03
(41) 241 24 79
604 190 209
(41) 303 14 04
(41) 370 80 18
512 172 225

51.

SPÓŁKA AKCYJNA ODLEWNIE POLSKIE

27-200 Starachowice, Aleja Wyzwolenia 70

(41) 275 86 00

52.

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

25-366 Kielce, ul. Śniadeckich 30/5

(41) 361 04 92

53.

STOWARZYSZENIE „Nadzieja Rodzinie”

25-711 Kielce, ul. Karczówkowska 36

(41) 366 94 04

54.

Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw
Społeczno Kulturalnych PISK

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Sudół 115

tel. 793 956 300

55.

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan

25-512 Kielce, ul. Warszawska 25/4

(41) 366 12 47

56.

Tomasz Mazur „Serwis Kadr”

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 20

510 440 559

25-525 Kielce, ul. Okrzei 2/8

(32) 351 18 50
605 839 292

57.
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Trading School Sp. z o.o.
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„Twój Dom- Consulting”
Joanna Młynarska
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

27-500 Opatów
ul. Kilińskiego 26
25-734 Kielce
ul. Jagiellońska 109 A

60.

Wyższa Szkoła Handlowa , im. B. Markowskiego

25-562 Kielce, ul. Peryferyjna 15

61.

Zakład Budowlano-Kamieniarski Produkcyjno-Usługowy
Ryszard Łukawski

62.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

63.

Zakład Handlowo-Usługowy FILBUD
Marek Jamrożek

26-085 Miedziana Góra
Kostomłoty Pierwsze, ul. Marmurowa 1
25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55
Adres prowadzonej działalności:
25-238 Kielce, ul. Śląska 9
26-008 Górno, Krajno Pierwsze 145
Adres prowadzonej działalności:
26-008 Górno, Krajno Pierwsze 149A

64.

Zakład Wyrobów Metalowych „EMIZET” Sp. z o.o.

58.
59.

28-225 Szydłów, ul. Rakowska 21

608 866 666
(41) 345 52 56
(41) 362 72 16
(41) 249 50 24
(41) 366 47 91
w. 470
(41) 302 30 37
501 453 78
(41) 345 51 86

stan na 25.11.2013

GMINNE CENTRA INFORMACJI
Lp.

Nazwa podmiotu prowadzącego
Gminne Centrum Informacji

Adres i telefon
Gminnego Centrum Informacji

e-mail / www GCI

1.

Samorządowe Centrum Kultury
w Sędziszowie

ul. Dworcowa 26, 28-340 Sędziszów
tel. 41 38 11 005

gcisedziszow@o2.pl;
www.sck.sedziszow.pl/
dzial_gci.htm

2.

Agencja Rozwoju Lokalnego
w Ostrowcu Św.

Sandomierska 26a, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 41 24 95 001

gciostrowiec@wp.pl;
www.gci.arl.ostrowiec.pl

3.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Pawłowie

Pawłów 45, 27-225 Pawłów
tel. 41 272 16 85

gbppawlow@vp.pl;
www.gbp-pawlow.pl

4.

Urząd Miasta i Gminy
w Kunowie

ul. Warszawska 48, 27-415 Kunów
tel. 667 920 008

gci@kunow.pl

5.

Urząd Gminy
w Górnie

26-008 Górno 169, tel. 41 302-36-43

gci@gorno.pl;
www.gorno.pl/gci

6.

Kazimierski Ośrodek Kultury

ul. 1 Maja 16, 28-500 Kazimierza Wlk.
tel. 41 35-01-099

kw.kokgci@vp.pl;
kw.kok@neostrada.pl

WYKAZY PRZYDATNYCH ADRESÓW
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AKADEMICKIE BIURA KARIER
Lp.

Nazwa Akademickiego Biura Karier

Adres, Telefon / fax

e-mail / www

1.

Biuro Karier Politechniki Świętokrzyskiej

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, (bud. C, pok. 10)
25-314 Kielce, tel. 41 342 45 40

bikarier@tu.kielce.pl
www.tu.kielce.pl/biurokarier

2.

Biuro Karier „Syzyf”
- Wszechnica Świętokrzyska

ul. Elizy Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce
tel. 41 331 12 44 , wew. 116, fax. 41 331 92 92

www.ws.edu.pl/uczelnia/

3.

Biuro Karier Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa
i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego

ul. Jagiellońska 109 A, 25-734 Kielce
tel. 41 366 93 73, fax. 41 345 78 88

kariera@wseip.edu.pl
www.kariera.wseip.edu.pl

4.

Biuro Promocji Studentów i Absolwentów
„KARIERA” Wyższej Szkoły Handlowej
im. Bolesława Markowskiego

ul. Peryferyjna 15, (pawilon B pok. 233),
25-562 Kielce, tel. 331 74 10, wew. 246
fax. 41 362 60 25

kariera@wsh-kielce.edu.pl
www.wsh-kielce.edu.pl

5.

Akademickie Biuro Karier
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej

ul. Krakowska 26 (pok.11), 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 22 84, 85, 86, fax. 15 832 60 81 wew. 325

biurokarier@wshp.sandomierz.pl
www.wshp.sandomierz.pl/indabk.htm

6.

Akademickie Biuro Karier
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

ul. Śląska15 a, 25-328 Kielce
tel./fax 41 349 78 91

abk@ujk.edu.pl
www.abk.ujk.edu.pl/

7.

Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły
Umiejętności im. Stanisława Staszica

ul. Karczówkowska 5a, 25-019 Kielce
tel. 41 243-51-30

biuro-karier@wsu.kielce.pl
nauka@wsu.kielce.pl

8.

Staropolska Szkoła Wyższa

ul. Ponurego Piwnika 49, (pok. A-21)
25-666 Kielce, tel. 41 345 85 88 , wew. 106

c.kowalczyk@etins.edu.pl

PLACÓWKI CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ ZAJMUJĄCE SIĘ PROBLEMATYKĄ RYNKU PRACY
Lp.

Nazwa placówki

Adres

Telefon/ e-mail

1.

Centrum Integracji
Społecznej

25–363 Kielce, ul. Wesoła 54
(wejście od ul. Jana Pawła II nr 5)

41 346 01 16, ciskielce@interia.pl

2.

Klub Integracji Społecznej

25–363 Kielce, ul. Wesoła 54
(wejście od ul. Jana Pawła II nr 5)

41 344 90 13, kis.kielce@interia.pl

3.

Klub Integracji Społecznej

28-100 Busko Zdrój, ul. Lipowa 1

41 378 70 09, caritas.busko@wp.pl

4.

Klub Integracji Społecznej

28-300 Jędrzejów, ul. Jana Pawła II 3

41 386 62 97, bab_jedrzejow@poczta.onet.pl

5.

Klub Integracji Społecznej

26-080 Mniów, ul. Gajowa 3

41 373 83 36

6.

Klub Integracji Społecznej

42-445 Szczekociny, Pl. Panny Marii 6

34 345 90 21, caritszczekoc@neostrada.pl

7.

Klub Integracji Społecznej

28-340 Sędziszów, ul. Kwiatowa 14

41 381 27 41, KIS_caritas@interia.eu

8.

Ośrodek Szkoleniowy
Caritas w Kielcach

25-010 Kielce, Plac Panny Marii 1,

tel. 41 344 52 82
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2.
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szansą”, Drukarnia Know-How, Kraków 2000

3.

„Ciekawe pomysły na pracę – nowe oraz mało znane
zawody”, J. Rozmiarek, www.pracuj.pl/rynek-pracy-w-polsce-nowe-i-malo-znane-zawody.htm#top

4.

„Człowiek w sytuacji stresu”, I.H. Niejodek, Z. Ratajczak,
Wyd. UŚ, Katowice 2000
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granicę”, Kampania Fundacji ITAKA, Warszawa 2012

5.

„Doskonała kontrola stresu”, Carole McKenzie, REBIS,
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20. „Nowe zawody przyszłością rynku pracy”, K. Nyga Sedlak & Sedlak, www.rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.37

6.

„Gdy planujesz wyjazd z kraju w celach zarobkowych”,
MPiPS, Warszawa 2011

21. „Ośrodki oceny i rozwoju”, Charles Woodruffe, Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2003

7.

„Jak efektywnie poszukiwać pracy. Wykorzystanie
metody firmy Monster”, Jeff Taylor, Doug Hardy, Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2006

22. „Praca! Szukam Zmieniam Wybieram”, Magdalena
Mrozek, Wolters Kluwer Sp. z o.o., Warszawa 2007

8.

„Jak i gdzie skutecznie szukać pracy?”, Magdalena
Polczyk, Wolters Kluwer Sp. z o.o., Warszawa 2007

9.

„Jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy
kwalifikacyjnej?”, Luiza Kulczycka, Wolters Kluwer
Sp. z o.o., Warszawa 2007

10. „Jak napisać najlepsze CV i list motywacyjny?” , Luiza
Kulczycka, Wolters Kluwer Sp. z o.o., Warszawa 2007
11. „Jak skutecznie szukać pracy”, Magdalena Polczyk,
Wolters Kluwer, Warszawa 2007
12. „Jak szukać pracy w Polsce”, Andrzej Western, Difin,
Warszawa 2001
13. „Kariera pod kontrolą. Jak zmienić swoje życie zawodowe na lepsze”, Beata Rzepka, Helion, Gliwice 2011
14. „Klub Pracy” – program szkolenia, Wydanie II,
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003
15. „Kompendium Przedsiębiorczości”, Małgorzata Konieczny, Beata Wesołek, Agnieszka Miller, Agnieszka Rekłajtis,
Wojciech Krawczyk, Marta Lis, Katarzyna Cupryś, Jerzy
Nazaruk, Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, Warszawa 2008

18. „Networking. Jak znaleźć pracę i odnieść sukces zawodowy dzięki tworzeniu sieci kontaktów”,
L. Michelle Tullier, Kraków 2006

23. „Prawo Pracy. Informacja dla podejmujących pierwszą
pracę”, Elżbieta Judasz, Warszawa 2011
24. „Prawo Pracy - Informator”, Katarzyna Pietruszyńska
Warszawa 2013
25. „Poradnik poszukiwania pracy", Elżbieta Wojciszke,
Katarzyna Roszman, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2011
26. „Program Klubu Pracy”, Alicja Kostecka, Warszawa 1997
27. „Rekrutacja i selekcja personelu”, Marek Suchar,
Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2005
28. „Rozmowa kwalifikacyjna. Gotowe pytania i wnioski
z odpowiedzi”, Malcolm Peel, Wydawnictwo Helion,
Gliwice 2005
29. „Rozmowa kwalifikacyjna. Najlepsze odpowiedzi na
trudne pytania”, Martin John Yale, Ravi, Łódź 2001
30. „Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników”,
Margaret Dale, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
31. „Stres w pracy. Poradnik dla pracownika”, Michał Gólcz,
Warszawa 2008
32. „Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia", MPiPS, Warszawa 2013.
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Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
pomaga w podejmowaniu decyzji zawodowych
JEŻELI:
•
•
•
•
•
•
•
•

zastanawiasz się nad wyborem zawodu
chcesz lepiej poznać siebie, swoje możliwości zawodowe i uzdolnienia
szukasz odpowiedniego zatrudnienia
chcesz podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje
podejmowane przez Ciebie próby znalezienia pracy nie powiodły się
masz problem z napisaniem życiorysu i listu motywacyjnego
chcesz dobrze się zaprezentować podczas rozmowy kwalifikacyjnej
masz pomysł na uruchomienie własnej firmy, ale nie wiesz od czego zacząć

SKORZYSTAJ Z POMOCY DORADCY ZAWODOWEGO!
Szczególnie polecamy konsultacje z psychologiem, w trakcie których masz możliwość skorzystać z profesjonalnych testów psychologicznych. Pozwolą Ci one określić potencjał intelektualny, osobowość oraz predyspozycje i zainteresowania zawodowe.
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej świadczy bezpłatne usługi w zakresie
informacji i poradnictwa zawodowego oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.
Z naszej oferty mogą skorzystać osoby uczące się, pracujące i poszukujące pracy, bez względu
na miejsce zamieszkania.
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Zapraszamy
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30
ul. Witosa 86 (pokój nr 13B), 25-561 Kielce,
tel. 041 36 41 610, e-mail: ciz@wup.kielce.pl
www.wup.kielce.pl

