
Temat lekcji:  Poszukiwanie pracy. 

Aby zainteresować najlepszych pracodawców, musisz aktywnie poszukiwać pracy: 

  

1. Zastanów się, jakiego stanowiska poszukujesz. 

Przede wszystkim powinieneś wiedzieć, jaki rodzaj pracy Cię interesuje. Chcesz działać w 

terenie, czy pracować w biurze? A może wolisz zdalną pracę przez internet? Lubisz 

wykonywać obowiązki samodzielnie, a może preferujesz pracę zespołową? Przed 

rozpoczęciem poszukiwań powinieneś odpowiedzieć sobie na te pytania. 

2. Obiektywnie oceń swoje kompetencje. 

Przygotuj szczere podsumowanie swojego doświadczenia zawodowego, umiejętności, cech 

charakteru i zainteresowań. Zastanów się, do jakiej branży i stanowiska będziesz najbardziej 

pasował. Wyznacz swoje cele zawodowe. 

3. Sprawdź, w jakich branżach firmy intensywnie poszukują pracowników. 

Jeśli nie masz sprecyzowanego stanowiska, na którym chcesz pracować, sprawdź, gdzie 

najszybciej znajdziesz ciekawe, dobrze płatne zajęcie. Dowiedz się także, jakie zawody są 

najbardziej przyszłościowe i które kompetencje będą najbardziej poszukiwane przez 

pracodawców za 5 czy 10 lat. 

4. Uruchom swoje kontakty zawodowe i osobiste. 

Teoretycznie najłatwiej jest znaleźć pracę po znajomości. W pierwszej kolejności zapytaj o 

ciekawe oferty znajomych i rodzinę. Odśwież także swoje zawodowe kontakty – np. na 

Facebooku. Warto też porozmawiać z byłymi współpracownikami, z którymi miałeś dobre 

relacje i którzy wiedzą, że jesteś 100-procentowym profesjonalistą. 

5. Przeglądaj oferty pracy z wielu źródeł.  

Nie ograniczaj się jedynie do internetowych portali z ogłoszeniami. Dołącz do grup na 

Facebooku dla osób poszukujących pracy w Twojej branży. Przeglądaj gazety, fora 

internetowe, oferty pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy. Jeśli jesteś studentem, skontaktuj 

się ze swoim biurem kariery.  

6. Przygotuj skuteczne CV i list motywacyjny. 

Pamiętaj – aby zainteresować najlepszych pracodawców, musisz napisać profesjonalny 

życiorys. Z naszych artykułów dowiesz się, co powinno zawierać idealne CV i jak napisać list 

motywacyjny, który wyróżni Cię na tle innych kandydatów. 
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7. Rozwijaj swoje umiejętności. 

W trakcie poszukiwania pracy warto doskonalić swoje kompetencje. Możesz np. brać udział 

w kursach, szkoleniach i konferencjach. Jeśli marzysz o tym, by zostać sędzią piłkarskim, na 

początek po prostu zapisz się na kurs. Warto również skorzystać z pomocy konsultanta 

kariery, który podpowie Ci, jak pokierować swoją ścieżka zawodową. 

Od dłuższego czasu jesteś bezrobotny? Wysyłasz wiele CV, ale nie dostajesz odpowiedzi od 

pracodawców? Byłeś na kilku rozmowach, ale nikt nie zaoferował Ci pracy? Sprawdź, jakie 

błędy popełniasz i jak szybko znaleźć satysfakcjonującą pracę. 

 

Zadanie:  Napisz notatkę.  
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