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Poradnik ten przeznaczony jest gPoradnik ten przeznaczony jest głłóównie wnie 
dla osdla osóób, ktb, któóre po dre po dłługich i uporczywych ugich i uporczywych 

poszukiwaniach bez odpowiednich poszukiwaniach bez odpowiednich 
rezultatrezultatóów sw sąą jujużż bardziej zrezygnowane bardziej zrezygnowane 

niniżż nastawione na zdobycie pracy.nastawione na zdobycie pracy.



MotywacjaMotywacja

„Na początku jest to trudne,

ale na początku 

wszystko jest trudne.”

Musashi Miyamoto



- swoje działanie powinno rozpoczynać się od rzeczy, które są
najmniej przyjemne i dają najmniej satysfakcji- wtedy po upływie 
pewnego czasu czy braku sił na dalsze działanie-to, co najgorsze, 

będziemy mieli już za sobą;

- ważne jest również, na wstępie starania się o pracę, aby 
uświadomić sobie swoje mocne strony-szczególnie po to, by na 

różnych etapach szukania pracy móc się nimi wspierać i czerpać z 
nich siłę do dalszej drogi ku zdobyciu pracy;

„Jesteś tym, czym wierzysz, że jesteś.”
Paulo Coelho

Oto kilka propozycji, co zrobić, aby motywacja w nas wzrosła:



- na pewno trzeba zwrócić uwagę na pozytywne myślenie i 
nastawienie na wygraną- o wiele lepiej jest powtarzać sobie „będzie 

dobrze!”, „jak nie teraz, to następnym razem”, niż tkwienie w 
przekonaniu, że nic już nie uda się zdziałać, skoro kolejna firma nie 

okazuje zainteresowania naszą osobą;



--nalenależży tey teżż zwrzwróócicićć uwaguwagęę
na naszna nasząą atrakcyjnoatrakcyjnośćść--ktktóórejrej
nie monie możżna rozpatrywana rozpatrywaćć
w kanonach nowej modyw kanonach nowej mody
czy piczy pięęknakna--nasza energianasza energia
musi pmusi płłynynąćąć z nasz nas--warto warto 
zatem zadbazatem zadbaćć nie tylkonie tylko
o o łład zewnad zewnęętrzny ale trzny ale 
szczegszczegóólnie o harmonilnie o harmonięę wewnwewnęętrzntrznąą,,
ktktóóra da nam spokra da nam spokóój duchaj ducha
i na pewno doda odwagii na pewno doda odwagi
w pokonywaniu drogi ku znalezieniu pracyw pokonywaniu drogi ku znalezieniu pracy



- na rozwijaniu własnych kompetencji w okresie bezrobocia na 
pewno zyskają dokumenty aplikacyjne- staże, wolontariaty, 
kursy czy treningi,  mogą pomóc też w nabywaniu cennego 

doświadczenia;

Zatem:
szukając pracy należy szczególnie 

pamiętać o tym aby się nie poddawać
i szukać aż do skutku! 



Wskazówki dla Ciebie.

Dążysz do sukcesu? 

Musisz uświadomić sobie, że zależy on tylko i wyłącznie od nas 
samych. Bardzo ważne jest to, jak się zachowujemy, 

prezentujemy, jakie wrażenie robimy na innych ludziach.  
Możemy sobie nie zdawać z tego sprawy, ale nawet najmniejszy 
szczegół może spowodować negatywny odbiór naszej osoby. 

Poniżej zostają przedstawione wskazówki, które pomogą Ci  stać
się atrakcyjnym dla potencjalnego pracodawcy oraz znaleźć

wymarzoną pracę!



1.Czas pozostawania bez pracy będzie tym krótszy, im więcej czasu 
spędzisz na jej poszukiwaniu. 

Poświęć na to około 5 godzin dziennie.

2.Wykorzystaj wiele sposobów szukania pracy, to również skróci 
Twoje oczekiwania.

3.Pamiętaj, nie warto tracić czasu na szukanie pracy, która Ci nie 
odpowiada. Chcesz znaleźć odpowiednią? 

Odpowiedz sobie na pytania:
a) Jakie są Twoje umiejętności i zainteresowania?
b) Gdzie i w jaki sposób możesz je wykorzystać?

Na podstawie tych odpowiedzi 
określ nazwy zawodów, 

stanowisk, które są dla Ciebie 
odpowiednie. To umożliwi Ci 

wyłonienie potencjalnych 
pracodawców. Jeżeli 

będziesz wiedział co chcesz 
robić, łatwiej będzie Ci 

znaleźć pracę.



4.Jeżeli już znajdziesz interesującą Cię branżę warto 
wspominać o tym rodzinie, znajomym. Możliwe, że właśnie oni 

mają informacje o wolnych stanowiskach pracy.
Zawsze przydadzą się dodatkowe pary oczu i uszu!

5.Gdy znajdziesz już odpowiednią firmę, warto porozmawiać
z osobą, która tam pracuje. Dowiesz się, jak ona tam trafiła, 
jakie zadania do niej należą, jaka panuje tam atmosfera… To 

utwierdzi Cię w przekonaniu czy chcesz tam pracować.

6.Jeżeli tylko to możliwe, spotykaj się bezpośrednio z 
potencjalnym pracodawcą przy składaniu dokumentów. 

Spowoduje to, że nie będziesz osobą anonimową.

7.Pracodawcy myślą, że to jak zachowujesz się na rozmowie 
kwalifikacyjnej świadczy o tym, jak będziesz wykonywał

swoją pracę. Musisz więc włożyć wszelki wysiłek, by zapaść w 
pamięci pracodawcy z jak najlepszej strony.



8.Ważne jest Twoje nastawienie. Bądź pewny siebie, mów o swoich 
możliwościach. Nie proś o pracę, ale pokaż pracodawcy ile 

może zyskać zatrudniając Ciebie. 

9.Bądź uprzejmy dla każdego pracodawcy, nawet jeżeli 
jesteś pewien, że nie da Ci on zatrudnienia. Zawsze istnieje 
prawdopodobieństwo, że poleci Twoją kandydaturę innej 

firmie.

10.Dbaj o swój wygląd zawsze gdy wychodzisz z domu.
Nigdy nie wiadomo gdzie nadarzy Ci się okazja 
wykazania przed potencjalnym pracodawcą.



11.Otwórz się na nowe możliwości, nie bój się zmian. Jeżeli masz 
propozycję pracy której nigdy nie wykonywałeś, a odpowiada 
ona Twoim zainteresowaniom, warto zaryzykować. Może 

odnajdziesz swoją pasję!

12.Ważne by dana praca Cię ekscytowała. Tylko wtedy będziesz w 
niej dobry i będziesz wykonywał ją z przyjemnością. 

13. Pamiętaj, że pracę niekoniecznie znajdzie ta osoba, która 
wykonuje ją najlepiej i ma najlepsze kwalifikacje, lecz ta która 

wie jak jej szukać i z jakich stron się pokazać!



Praca dostępna dla Ciebie- gdzie 
szukać?

Nie możesz znaleźć pracy? Może wynika to z tego, że szukasz w 
nieodpowiednich miejscach? Lub korzystasz tylko z jednego sposobu? 
Dotrzyj do wielu źródeł. Da Ci to prawdopodobieństwo, że szybko 

znajdziesz odpowiednią dla siebie pracę. A możliwości masz naprawdę
wiele. 



Oto one:

1. Dotrzyj bezpośrednio do pracodawcy- Ta metoda wymaga z Twojej 
strony dużego wysiłku. Wypisz liczbę firm, w których chciałbyś/ 
chciałabyś pracować. Następnie postaraj się dotrzeć do osób 

odpowiedzialnych za zatrudnienie , która mogłaby zdecydować o przyjęciu 
Cię do pracy. Gdy już dojdzie do takiego spotkania przedstaw to, co 

mógłbyś/mogłabyś robić. Powiedz dlaczego chciałbyś/ chciałabyś pracować
właśnie w tej firmie- wykaż się wiedzą o niej. Wybierając tą metodę z 

góry pokazujesz potencjalnemu pracodawcy, że jesteś ambitny/ ambitna, 
nie boisz się wyzwań. 

2. Wysyłanie jak największej liczby życiorysów- Nie wiesz czy dana firma 
potrzebuje pracownika? Nie szkodzi. Wybierz firmy w których jesteś

skłonny/skłonna pracować. Możesz skorzystać z książki telefonicznej bądź
bazy firm. Pamiętaj, by znaleźć pracę tą metodą musisz wysłać naprawdę
dużo dokumentów (przynajmniej w 50 miejsc). Postaraj się również, by 

każdy z nich był odpowiednio dopasowany do specyfiki firmy.



3. Internet- Jest obecnie najpopularniejszym miejscem zamieszczania 
ogłoszeń i szukania pracy. W tym miejscu łatwo znajdziesz również

informacje o firmach i pracodawcach. Możesz korzystać między innymi z 
następujących serwisów rekrutacyjnych: www.pracuj.pl, 

www.gazetapraca.pl, www.infopraca.pl, www.praca.pl, www.praca.gratka.pl, 
www.jobrapido.pl, www.jobleer.pl. Pomocne mogą być również serwisy 

lokalnych gazet, np: www.express.bydgoski.pl, www.pomorska.pl. 

4. Sieć kontaktów- Pamiętaj! Informuj wszystkich wokół, że szukasz pracy! 
Nieraz zdarza się, że rodzina, znajomi mają informację o wolnych 
miejscach pracy. Co więcej, polecając Ciebie zdobędziesz ich 

rekomendację- zyskasz w oczach pracodawcy zaufanie. 

5. Agencje zatrudnienia- Poszukują one na zlecenia pracodawców, 
kandydatów do pracy stałej, tymczasowe, pracy za granicą. Będziesz 
informowany o ofertach, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom. 
Każda agencja powinna posiadać wpis do Krajowego Rejestru Agencji 

Zatrudnienia. Możesz to sprawdzić na stronie: www.psz.gov.pl. Ufaj tylko 
agencjom posiadającym wpis. Największe agencje działające w regionie to: 

Work Service, Adecco, Hudson, Start People, Time Work.



6.Targi pracy- Jest to również sposób bezpośredniego kontaktu z 
pracodawcą. Dowiesz się na nich jakie wymagania stawiają

pracodawcy, pracę na jakich stanowiskach oferują. Masz okazję
poznać ludzi pracujących w danych firmach, a co za tym idzie 

poszerzyć sieć kontaktów. 

7. Powiatowe Urzędy Pracy- Pamiętaj, by korzystać z pomocy PUPu, 
musisz być w nim zarejestrowany. Otrzymasz tam pomoc w 

znalezieniu pracy, zapoznasz się z aktualnymi ofertami pracy, 
możesz skorzystać z pomocy doradcy zawodowego, z darmowych 

szkoleń.



Jak pisać CV...
Pamiętaj, profesjonalne CV powinno zawierać następujące elementy:
• -dane osobowe -wykształcenie -doświadczenie zawodowe -ukończone kursy i szkolenia -znajomość języków 

obcych - umiejętności - zainteresowania  - informacje dodatkowe  -klauzula zgody na przetwarzanie danych 
osobowych.

WzWzóór CV:r CV:
• Dane osobowe:
• Imię i nazwisko:                  .................................
• Adres zamieszkania:          .................................
• Data urodzenia:                  .................................
• Stan cywilny:                       .................................
• Telefon:                                .................................
• E-mail:                                   .................................
• Wykształcenie: 
• Lata od-do                          Nazwa szkoły, kierunek. Wpisujemy tylko te                                 

placówki, wpływające na nasze doświadczenie zawodowe.
• Doświadczenie zawodowe:
• Data rozpoczęcia             Nazwa firmy oraz zajmowane stanowisko
• i zakończenia pracy
• Kursy i szkolenia:
• Data rozpoczęcia             Nazwa szkolenia lub kursu, miejsce odbycia
• i zakończenia 
• szkolenia lub kursu
• Języki obce:
• Język ............                    Poziom posługiwania się językiem w mowie i piśmie
• Umiejętności:
• Rodzaj umiejętności      Poziom ich wykonywania
• Zainteresowania:
• .................................
• .................................
• Informacje dodatkowe:
• Zgodnie z ustaw ą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. U st. nr 133 poz. 883, wyra żam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji i selekcji



Jak pisać list motywacyjny...

Powinien on zawierać odpowiedź na pytanie: Dlaczego chcę pracować
na tym stanowisku?

Schemat listu motywacyjnego:
- dane osobowe (lewy nagłówek)
- miejscowość i data (prawy nagłówek)
- nazwa i adres firmy/ instytucji, do której kierowana jest nasza 

aplikacja
- formuła grzecznościowa: Szanowni Państwo!/ Szanowna Pani,/ 

Szanowny Panie
- zdanie wprowadzające, mówiące o tym, o jakie stanowisko się

ubiegamy i źródło oferty
- uzasadnienie naszej przydatności na danym stanowisku i naszej 

motywacji do podjęcia pracy
- zwrot grzecznościowy (np. Z wyrazami szacunku...)
- własnoręczny podpis
- lista załączników (jeżeli takie występują)
- klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych


