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Witaj w “Przewodniku po karierze i rekrutacji”.  Lata naszego 
doświadczenia w organizacji targów pracy zaowocowały 
współpracą z ekspertami z wielu branż, rekruterami z topowych firm 
oraz praktykami z ogromnym doświadczeniem. To właśnie oni są 
autorami tekstów, dzięki którym lepiej zrozumiesz mechanizmy, jakimi 
kieruje się rynek pracy. 

W każdym numerze “Przewodnika po karierze i rekrutacji”  
publikujemy artykuły, poruszające tematykę, na którą musisz zwrócić 
szczególną uwagę, jeśli myślisz aktualnie o zmianie zawodowej. To 
kolejne źródło praktycznej wiedzy, które pomoże Ci lepiej planować 
swoje działania, świadomie kierować karierą i osiągać oczekiwane 
rezultaty.

Wśród tekstów, znajdziesz m.in. wiedzę dotyczącą budowania kariery, 
tajników rekrutacji, szukania pracy w różnych branżach, 
przygotowania skutecznego CV, koniunktury rynku pracy, a także 
poznasz od środka funkcjonowanie największych firm. 

Jesteśmy przekonani, że Twój zapał do ciągłego poszerzania wiedzy                  
i rozwoju zawodowego, wkrótce pomoże Ci zrealizować nawet 
najbardziej ambitne cele! 

Tymczasem my regularnie będziemy wracać do Ciebie z kolejnymi 
częściami “Przewodnika po karierze i rekrutacji”! :)

Trzymamy kciuki za Twój rozwój!
Zespół Career EXPO / Skills Day / Career Academy

Słowem 
wstępu:
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Małgorzata Grel ich
HR BUSINESS PARTNER

HR Business Partner w Credit Agricole Bank Polska S.A.                      
o ponad 10-letnim doświadczeniu we współpracy                      
z branżą IT, szczególnie zainteresowana obszarem EB                     
i coachingu. Lubi swoją pracę. 

Kim chciałeś zostać jako dziecko? Marzyłeś o zawodzie strażaka, policjanta lub pielęgniarki? 

Oczami wyobraźni widziałeś siebie pędzącego w samochodzie rajdowym po torze? A może 

Twój talent i blask rozświetlał scenę baletową?

Wybór przyszłej ścieżki kariery to jedna z ważniejszych decyzji, jaką podejmiesz w życiu. Każ-

dego dnia spędzamy w pracy przynajmniej 8 godzin. Niewielu z nas ma szczęście, że wcze-

śnie rozpoznaje swoje talenty, prawdziwe pasje i zawodową drogę,  dającą długotrwałą 

satysfakcję.

Budowanie kariery 
- 4 pytania, które warto 
sobie zadać

Budowanie kariery - 4 pytania, które warto sobie zadać
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Jeżeli właśnie zastanawiasz się, jaki kierunek zawodowy 

obrać, masz wątpliwości czy obecna praca to dla Ciebie 

najlepsze miejsce rozwoju, nie jesteś pewny, czy Twoja 

kariera zmierza w dobrym kierunku lub też po prostu 

-nie czujesz się szczęśliwy na obecnym stanowisku - 

zadaj sobie kilka kluczowych pytań.

1. Jakie mam talenty, silne strony 
– w czym jestem dobry?

„Nie osądzaj ryby po umiejętności jeżdżenia na rowe-

rze”. Twój naturalny talent to dodatkowa dźwignia do 

Twojego sukcesu. Naturalne predyspozycje sprawią, że 

z łatwością będziesz wykonywał standardowe zadania 

związane z rodzajem Twojej pracy. Masz zmysł anali-

tyczny, z łatwością rozkładasz problemy na czynniki 

pierwsze czy raczej jesteś kreatywną gwiazdą towarzy-

stwa? Przemyśl, w których zawodach możesz                       

w największym stopniu wykorzystać swoje wrodzone 

talenty. Owszem, możesz spróbować pracować                  

w zawodzie, który jest sprzeczny z Twoimi naturalnymi 

predyspozycjami (i wiele osób to robi…), ale czy to na 

pewno najlepsza i najprostsza droga?

Zapytaj znajomych: w czym jesteś najlepszy? Jakie 

zadanie powierzyliby Ci bez wahania? Za jakie cechy 

Cię cenią? Jaką rolę naturalnie przyjmujesz                              

w grupie/zespole? Co lubisz robić? Jakie zadania Cię 

angażują, sprawiają, że czas mija Ci niepostrzeżenie?              

A do jakich zabierasz się długo i szukasz okazji, aby je 

przełożyć?

Odpowiedzi mogą Cię zaskoczyć.

Odkrywając swoje talenty możesz wykorzystać testy 

takie jak StrenghtsFinder, DISC czy też dostępne 

bezpłatnie w sieci: spopularyzowane wersje MBTI, VIA 

Character.

2. Jakie mam wartości, co jest dla 
mnie ważne?

Zastanów się, do czego celem ma być Twoja praca 

zawodowa. Czy najważniejsze będzie dla Ciebie, aby 

od 16.00 móc spędzać czas z rodziną? Nie wyobrażasz 

sobie żadnego innego stanowiska niż dyrektorskie                

i napędza Cię władza? A może interesują Cię tylko 

zawody dające możliwość bardzo wysokich zarobków, 

nawet kosztem swobody i czasu prywatnego? Chcesz 

wyjeżdżać w kilkumiesięczną podróż każdego roku i nie 

wyobrażasz sobie, abyś mógł się ograniczać do kodek-

sowych 26 dni?

Wybierając pracę zastanów się, co jest dla Ciebie 

kluczowe, a z czego możesz potencjalnie zrezygnować. 

Wybieraj tylko takie zawody i stanowiska, które 

korespondują z Twoimi wartościami. Będą one dawały 

Ci siłę w słabszych dniach i wskażą, po co każdego 

poranka wstajesz do pracy.

3. Jakie zawody i kierunki będą 
potrzebne w przyszłości?

Jak będzie wyglądała rzeczywistość pracy za 30 lat? 

Raport zespołu DELab mówi o tym, że prawie połowa 

zawodów w Polsce jest zagrożona automatyzacją. Co 

śmielsi snują przypuszczenia, jak będzie wyglądała 

rzeczywistość zawodowa w 2030 roku, ale czego 

spodziewać się możemy w dalszej perspektywie? 

Tempo zmian i przemian na świecie nie pozwala nam 

tak jak to bywało w poprzednich dekadach z łatwością 

prognozować potrzeb przyszłego rynku pracy. Być 

może wspomniana na początku artykułu pielęgniarka 

zostanie wkrótce zamieniona na swój cyfrowy odpo-

wiednik?
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Planując karierę zawodową warto wziąć pod uwagę 

trendy i tendencje społeczne oraz przemiany rynku 

pracy. Dziś wiemy, że na skutek automatyzacji i RPA do 

lamusa odejdą proste prace biurowe i fizyczne, a także 

zawody związane z wszelakiego rodzaju naprawami.     

W przyszłości będą potrzebni pracownicy związani            

z cyfryzacją, kreowaniem i tworzeniem innowacji,               

a także na skutek wydłużającego się średniego wieku 

życia – zawody powiązane z zachowaniem zdrowia 

fizycznego i psychicznego.

4. Jakie mam obecnie możliwości?

„Zacznij tu gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób to, co 

możesz”.

Świetnie, a więc określiłeś, czym chciałbyś się zajmować 

w przyszłości i wybrałeś przyszłościowy zawód. Co 

dalej?

Jeżeli jesteś na początku swojej drogi zawodowej, to 

Twoja sytuacja jest łatwiejsza. Uważnie zdecyduj, gdzie 

rozpoczniesz swoją karierę. Badania pokazują, że dla 

Twojej długofalowej przyszłości o wiele ważniejsze 

będzie, jakie możliwości rozwoju otrzymasz w kilku 

pierwszych latach swojej pracy niż to, jakie zaoferują Ci 

wynagrodzenie. Dokładnie dowiedz się o możliwości 

rozwoju, zadania i swobodę działania. Wybieraj 

mądrze, zbuduj solidny grunt pod swoją karierę.

Jeżeli masz już za sobą pierwsze doświadczenia zawo-

dowe i nie możesz sobie pozwolić na gwałtowne 

zmiany, zastanów się, co jednak możesz zrobić już 

teraz. Być może wystarczy wprowadzić niewielką korek-

tę obranego kursu zawodowego? Może kursy wieczoro-

we lub studia podyplomowe będą dla Ciebie począt-

kiem pozytywnych zmian? Znajdź mentorów – zapytaj     

o poradę i pomysły osób, które same przeszły podobną 

ścieżkę; dowiedz się u źródła, jak tego dokonały. Być 

może podsuną Ci pomysł, o którym wcześniej nie pomy-

ślałeś lub też oszczędzą wchodzenia w ślepą uliczkę. 

Wykorzystaj siłę i wiedzę portali społecznościowych, 

spotkań grup zawodowych i networkingu – nowe znajo-

mości otworzą Ci wiele nowych możliwości. A może 

warto wziąć zawodowy krok w tył i na pewien czas 

przemodelować swoje życie? Nagroda może być spora.

„Jak się nie przewrócisz, to się nie 
nauczysz”

Czy wiesz, że Walta Disneya zwolniono z pracy w redak-

cji, zarzucając mu brak wyobraźni i kreatywności? 

Colonelowi Sandersowi, twórcy sieci restauracji KFC aż 

1009 razy odmówiono, zanim ktoś zainteresował się 

jego recepturą na pysznego kurczaka. A Elvis Presley 

usłyszał po swoim pierwszym występie na scenie słowa 

„Nigdzie nie zajdziesz, synu. Lepiej zajmij się czymś 

pożytecznym i zostań kierowcą ciężarówki”.

Albert Einstein mawiał, że sukces to 1% talentu – i 99% 

ciężkiej pracy. Droga do celu bywa wyboista, lecz warta 

wysiłku.

Nigdy nie jest za późno na zmiany.
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Mieć swój ser i cieszyć się jak mysz do sera – słów kilka o tym czym jest 
kariera i jak ją świadomie zaplanować. 

Na świecie jest około 7,53 miliarda ludzi. Wyobraźcie sobie, że po ziemi chodzi sobie jakiś 

szczęśliwy człowieczek – zaciesza michę do wszystkiego - dosłownie, a przecież wcale nie 

jest bogaty, nie ma dużego apartamentu, nie jeździ super bryką. Zapewne myślicie, że jest po 

prostu jakimś psychopatą, bo przecież to niezdrowe nie mając nic cieszyć się jak mysz do 

sera. Tylko ta szara mysz ma coś, co jest dla niej ,,wystarczająco dobre”, aby być spokojnym. 

Nie potrzebuje być szczurem, a dokładniej korposzczurkiem i brać udziału w jakimś wyścigu. 

Dlaczego akurat bycie szarą myszą  z jednym serem jest wystarczające dla niektórych?

Mieć swój ser i cieszyć się 
jak mysz do sera – słów kilka 
o tym, czym jest kariera i jak ją 
świadomie zaplanować. 

Daria Czech

magister pedagogiki specjalności poradnictwo zawodo-
wego i coaching kariery Uniwersytetu Wrocławskiego.  
Współwłaścicielka SUBMARINE Group Sp. z o.o.. Aktywny 
coach kariery, trener kompetencji miękkich, doradca 
zawodowy, terapeuta. Pedagog w szkole niepublicznej.  



Współcześnie na hasło kariera w naszych umysłach 

tworzy się wizualizacja oparta na bogactwie, luksusie, 

wysokopłatnej pracy czy na szeroko rozumianym posia-

daniu. Nawet słownik synonimów podaje, że kariera to 

inaczej: sukces, powodzenie, popularność. Jednak nie 

tak w sumie dawno, bo w okolicach 1909 roku (Parsons), 

kariera tradycyjnie była jedynie synonimem do zawodu, 

pracy, sekwencji zatrudnienia. Aż do teraz, gdzie karie-

ra to coś więcej niż tylko zatrudnienie. Kariera obecnie 

rozumiana jest jako ciągle rozwijający się produkt 

złożony z różnych interakcji zachodzących pomiędzy 

różnego rodzaju czynnikami, między innymi: rozwojem 

fizycznym, psychicznym, doświadczeniem zawodowym, 

predyspozycjami oraz różnymi cechami środowiska              

i jego oddziaływaniem. W koncepcji rozwoju zawodo-

wego człowieka Supera podkreśla się, że wybór 

zawodu nie jest już jednorazową decyzją dotycząca 

tylko podjęcia pracy, lecz procesem, na który ma wpływ 

wiele imperatywów. Powoli odchodzimy od myślenia         

o karierze jako sukcesie tylko na polu zawodowym.             

W ogóle jak współcześnie myślimy o sukcesie życiowym, 

to bierzemy pod uwagę nie tylko stanowisko pracy, ale 

także sytuację społeczno - rodzinną. 

Jesteś szczęśliwą myszą, 
czy bezmyślnie dążącym do
,,zbudowania kariery”
szczurem? Co tak naprawdę jest
twoim serem? Odróżniasz swoje
potrzeby od wymagań
społecznych?

Na początku chciałam zaznaczyć, że znam wspaniałe 

osoby, które zdecydowały się być szczurami, ale zrobiły 

to świadomie. Posiadały bardzo duży potencjał, aby 

racjonalnie dążyć do osiągania swoich celów - nie ze 

względu na społeczne doktryny dotyczące równania 

szczęście = tylko dużo pieniędzy, ale naprawdę czuły 

wysoką potrzebę realizacji siebie na wysokich, kierow-

niczych stanowiskach. Ba, są w tym świetne! Jednak 

znam także mnóstwo szarych myszek, którym osiągnię-

cie kariery kojarzyło się z założeniem rodziny                            

i stabilnością materialną niezbyt przekraczającą 

przeciętną krajową wynagrodzenia, a dały się wcią-

gnąć w ten wielki wir wyścigu szczurów i teraz nie mają 

sera ani nie są myszą ni szczurem. Zostały z niczym                

i takie nijakie. Każda ,,kariera” jest budowana indywidu-

alnie i właśnie to jest piękne. Co innego znaczy, ma 

różne oblicza. Każdy ma inne potrzeby i cele życiowe.                                 

O tym należy pamiętać, że sukces życiowy, to nie tylko 

praca, pieniądze, czy korporacje – można czuć się 

spełnionym w starym Golfie z małym ogródkiem                           

i mieszkaniem, ale własnym. Człowiek posiada określo-

ne predyspozycje i możliwości – po grzyba na siłę robić 

z Golfa Ferrari, jeżeli Golf, to też dobre auto. A jakbyśmy 

mieli tylko Ferrari na drogach, to byłoby nudno! Usatys-

fakcjonowana swoim życiem sprzątaczka to taki sam 

człowiek jak spełniony zawodowo prezes korporacji. 

Bob Dylan napisał, że człowiek osiągnął sukces, jeżeli 

wstaje rano i kładzie się spać w nocy, a pomiędzy tym 

robi to, co chce robić. 

Przejdźmy zatem do konkretów po tym, jak jasno sobie 

wyjaśniliśmy, że zarówno ten, który ma piękny, duży 

dom może być samo szczęśliwy jak ten, kto ma małe 

mieszkanie! 

Jak odnaleźć swój ser – czyli to, 
co jest mi faktycznie potrzebne 
i wystarczalne? 

Jak skutecznie i świadomie zarządzać swoją karierą? Jak 

nie żałować na starość swoich decyzji życiowych? Jak 

odnaleźć się w ciągłej zmianie na rynku pracy? Jestem 

myszą, czy szczurem? Jestem jaką myszą, czy jakim 

szczurem? 
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Na te i na inne pytanie, które są bardzo ważne w proce-

sie budowania Twojej kariery, możesz odpowiedzieć 

podczas sesji coachingowych. Coaching kariery jest 

dedykowany dla osób, które potrzebują fachowego 

wsparcia w trudnym momencie życiowym takim jak np: 

wybór zawodu, wybór szkoły, przebranżowienie                                                                             

w momencie nagłego wypowiedzenia umowy ze strony 

Pracodawcy, w przypadku wypalenia zawodowego, 

zarówno związanego z brakiem satysfakcji z obecnej 

sytuacji zawodowej, jak i z nieprawidłowego zarządza-

nia sobą w pracy, czy dla osób, które długo pracują                                                                                

w korporacjach lub mają swoją działalność i posiadają 

poczucie, że przyszedł czas na zmiany. Jest również dla 

osób, które chcą zdefiniować siebie zarówno                                                                       

w relacjach zawodowych jak  i prywatnych. Coaching 

kariery jest dla ludzi, którzy nie potrafią zdefiniować ,,co 

jest nie tak” i nie potrafią ,,ogarnąć” tych wszystkich 

zmian, ale czują, że są niezbyt usatysfakcjonowani 

obecnym życiem. Coach kariery pomaga zrozumieć 

obecną sytuację jak i obrać nowy kierunek rozwoju 

poprzez zdefiniowanie celów zawodowych, wartości, 

zbudowanie marki osobistej na pewności siebie                                                

i konkretnych informacjach O SOBIE, aby zdobyć swój 

przysłowiowy ser. 
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Twoje korzyści po sesjach coachingowych? To osiągnię-

cie Twojego autentycznego życia według Twoich 

potrzeb i celów oraz samodzielność w przyszłym 

skonstruowaniu Twojej kariery. 

Jak długo nie jadłeś już dobrego, 
swojego sera?

Jak długo zamierzasz, aby ktoś lub coś innego kierowało 

Twoim życiem?

Nie bądź tylko szarą myszą, czy 
szczurkiem – jeżeli potrzebujesz 
i chcesz, to zostań innym 
zwierzęciem wyróżniającym się na 
tle 7, 53 miliarda ,,innych”. 

Mieć swój ser i cieszyć się jak mysz do sera – słów kilka o tym czym jest 
kariera i jak ją świadomie zaplanować. 



Siła social mediów w rekrutacji
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Siła social mediów 
w rekrutacji

Monika Jagodzińska 
PR & MARKETING LEAD W CPL JOBS POLSKA

Odpowiedzialna za działania PR i marketing w CPL Jobs 
Polska. Prywatnie pasjonatka marketingu politycznego, 
podróży i filmów.

Media społecznościowe stały się jednym z narzędzi, którymi obecnie na co dzień posługują 

się rekruterzy w poszukiwaniu i weryfikowaniu kandydatów. Posiadanie osobistego profilu na 

którymkolwiek z portali social media wpływa na to, jak mogą postrzegać nas potencjalni pra-

codawcy. O tym, jak wielką siłę w dzisiejszych czasach stanowią social media świadczą najle-

piej same liczby: Facebook w Polsce posiada obecnie aż 16 mln użytkowników, Instagram 

przekroczył niedawno 6 mln, a LinkedIn 2,5 mln.



W social mediach wszyscy jesteśmy ekspertami od 

własnego wizerunku, który skrupulatnie budujemy 

codziennymi postami, komentarzami, like`ami itp. 

Będąc obecnym w sieci warto jednak nieco bliżej przyj-

rzeć się specyfice portali, z których korzystamy, tak aby 

świadomie kreować swój wizerunek w Internecie. 

Szczególnie ważne jest, aby zadbać  o nasz profil na 

portalach zawodowych, to tutaj bowiem w pierwszej 

kolejności będą szukać nas rekruterzy.

Budowanie profesjonalnego 
wizerunku na profilu biznesowym

Portale social media możemy podzielić na profesjonal-

ne, zawodowe – takie jak LinkedIn i Golden Line                      

i prywatne -  Facebook, Twitter czy Instagram. Podsta-

wową różnicą miedzy Facebookiem,  a LinkedIn jest to, 

że ten drugi powstał w celu budowania relacji bizneso-

wych w sieci, tworząc w Polsce 2,5 milionową bazę 

profesjonalistów. Jak zatem powinien wyglądać profe-

sjonalny profil na LinkedIn, który zachęci rekruterów do 

kontaktu  z nami? W ramach budowania naszego profi-

lu na LinkedIn powinniśmy szczególnie zadbać o takie 

elementy jak:

| Profesjonalne zdjęcie profilowe oraz zdjęcie w tle. Na 

LinkedIn prezentujemy naszą osobę w kontekście zawo-

dowym. Unikajmy fotografii z wakacji, ślubu, czy też 

pokazujących nas w kontrowersyjnych sytuacjach. Brak 

zdjęcia na profilu również nie jest dobrym rozwiąza-

niem.

| Imię i nazwisko. Nie stosujemy pseudonimów, czy też 

skrótów naszych imion, a posługujmy się naszymi 

pełnymi danym osobowymi, tak jak robimy to zazwyczaj 

w oficjalnych dokumentach.

| Nagłówek - wstępny opis. Krótki wstęp prezentujący 

naszą osobę, w kontekście dotychczasowego dorobku 

zawodowego oraz naszych zainteresowań. Choć opis 

powinien być oryginalny i przyciągający uwagę, to w tej 

części szczególnie pamiętajmy, aby unikać odwołań do 

naszych prywatnych doświadczeń. Zadbajmy również, 

aby umieścić w nim słowa kluczowe, bowiem za ich 

pomocą rekruterzy szybciej nas odnajdą – działają 

niemal jak hasztagi.

| Aktualne dane. Skoro już mamy profil na LinkedIn, 

warto na bieżąco uzupełniać dane – aktualne miejsce 

zatrudnienia, posiadane wykształcenie, znajomości 

języków obcych, integrację z aktualnym profilem praco-

dawcy. Dzięki temu, zarówno my, jak i rekruterzy, nie 

tracimy czasu na rozmowy o ofertach pracy, które 

mogą być już dla nas nieaktualne i nieatrakcyjne.

| Język profilu. Wybór języka, w którym będziemy publi-

kować nasz profil powinien być uzależniony od tego, do 

jakiej grupy osób chcemy dotrzeć i jak się przedstawiać 

na portalu. Język angielski daje nam możliwość prezen-

tacji swojej osoby większemu gronu użytkowników 

LinkedIn, gdyż dużo większa grupa osób zarejestrowa-

nych na serwisie posługuje się tym językiem niż 

językiem polskim. Jeżeli zatem szukamy pracy                      

w międzynarodowej korporacji, warto mieć profil                  

w języku angielskim. Ważne jest, abyśmy zawsze byli 

spójni w komunikacji, którą prowadzimy i uzupełniali 

dane tylko i wyłącznie w jednym języku.

| Umiejętności, ukończone kursy i szkolenia. Rekruter 

przeglądając nasz profil bez wątpienia zwróci uwagę 

na wybrane przez nas umiejętności, ukończone szkole-

nia i kursy. Jeżeli zatem mamy czym się pochwalić w tej 

kwestii, koniecznie powinniśmy o tym napisać na 

LinkedIn.
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| Rekomendacje. To nic innego jak nasze referencje. 

Zadbajmy zatem o to, aby nasi pracodawcy, współpra-

cownicy udzielili nam referencji, które będą postrzega-

ne w oczach rekruterów, jako szczególnie cenna część 

naszego profilu.

| Aktywność na portalu. Wszystkie nasze komentarze, 

udostępnienia, polecenia zostaną zauważone przez 

naszą sieć kontaktów, a co za tym idzie, warto przemy-

śleć, które treści chcemy polecać za pośrednictwem 

swojego profilu.

| Sieć kontaktów. Dzięki obecności na tego typu porta-

lach możesz zbudować swoją sieć kontaktów, która 

pozwoli Ci poznać branżę, utrzymywać relacje, a być 

może także rozwiniesz i zdobędziesz dodatkowe 

doświadczenie zawodowe. Skrupulatnie dobierajmy 

jednak osoby do swojej grupy kontaktów, tak aby                 

w przyszłości uniknąć kłopotliwych sytuacji związanych 

na przykład z tym, że ktoś będzie powoływał się na 

znajomość  nami, która de facto nie istnieje.

Na LinkedIn możesz także promować swoją osobistą 

markę,  jako eksperta w danej dziedzinie, publikując 

profesjonalne artykuły i treści, czy też portfolio swoich 

prac graficznych. Im więcej czasu poświęcisz na dostar-

czenia wartościowych treści w ramach swojego profilu, 

tym bardziej interesująca będzie Twoja osoba w oczach 

rekrutera, co bez wątpienia przyciągnie równie intere-

sujące oferty pracy i możliwości zawodowe.  

W sieci nikt nie jest anonimowy

Wiecie już jak budować swój wizerunek na profesjonal-

nych portalach biznesowych, ale przecież szukając 

pracy bardzo często rejestrujemy  swoje konta osobiste 

także na różnorodnych serwisach pracy, czy udzielamy 

się na blogach i forach tematycznych. Wszędzie tam, 

gdzie pozostawiliśmy po sobie „ślad” w sieci, mogą nas 

znaleźć także rekruterzy. Znaczenie social media, jako 

źródła wiedzy o kandydatach w procesach rekrutacji,                 

z roku na rok diametralnie wzrasta. Również szybko 

powinna wzrastać świadomość kandydatów na temat 

ich obecności i aktywności w Internecie oraz kanałach 

społecznościowych. Internet w bardzo łatwy i zarazem 

szybki sposób może pomóc kreować nasz profesjonalny 

wizerunek w sieci, ale równie łatwo i szybko może też go 

popsuć. Dobrym przykładem może tutaj być publiczne 

manifestowanie swoich poglądów politycznych, czy też 

religijnych, które niekoniecznie mogą nam się przysłu-

żyć. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się być budowa-

nie wizerunku w oparciu o spójny przekaz, tak aby 

wizerunek na zdjęciach na Instagramie, przemyślenia 

na Twitterze, czy nasza aktywności na Facebooku, nie 

były dla nas kłopotliwe w sytuacji zawodowej. Unikajmy 

udostępniania treści i informacji o sobie „wszystkim”, 

ograniczając swoją prywatność za pomocą odpowied-

nich ustawień, które gwarantuje każdy z tych serwisów.
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Poszukiwanie 
pracy



Gniewko Oblicki
MARKETING MANAGER

Na co dzień odpowiada za pracę zespołu marketingu                      
w polskiej firmie softwarowej CodeTwo. Do jego obowiąz-
ków należy również prowadzenie rekrutacji na stanowiska 
marketingowe i sprzedażowe. CodeTwo to producent 
oprogramowania tworzący aplikacje na platformy O�ce 
365 i Exchange Server. Programów autorstwa CodeTwo 
używa obecnie 60 000 firm ze 120 krajów świata.

Starając się o wymarzoną pracę musisz udowodnić, że jesteś osobą, która idealnie pasuje do 

wymagań zawartych w ofercie pracy. Jednak odpowiednie doświadczenie oraz idealnie 

pasujące kompetencje to nie jedyne cechy, które decydować będą o tym, czy rekrutacja 

zakończy się do Ciebie pomyślnie. Proces rekrutacji składa się zazwyczaj z kilku etapów, na 

których rekruter próbuje uzbierać o kandydacie jak najwięcej informacji. Nawet najdrobniej-

sze błędy popełnione przez kandydata mogą finalnie zadecydować o tym, czy zostanie on 

przyjęty czy nie. Czego zatem powinno się unikać? Oto lista 10 błędów, których należy 

wystrzegać się aplikując na wymarzone stanowisko.

10 błędów, których należy 
unikać aplikując na 
wymarzone stanowisko

10 błędów, których należy unikać aplikując na wymarzone stanowisko
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1. Niechlujnie przygotowane CV

Mówi się, że pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. 

W przypadku rekrutacji szansa na „dobre wejście” 

nadarza się jednak o wiele wcześniej niż sądzić może 

większość kandydatów. Dla rekrutera pierwszym 

zetknięciem z kandydatem nie jest wcale pierwsze 

spotkanie, ani nawet rozmowa przez telefon w trakcie 

której umawiana jest rozmowa kwalifikacyjna. Pierwsze 

wrażenie pojawia się z reguły już w momencie,                         

w którym otwierane jest CV kandydata. Co więcej, 

badania mówią, na analizę CV rekruterzy statystycznie 

poświęcają nie więcej niż kilkanaście sekund. Zadbaj 

zatem o to, aby CV które wysyłasz przyszłemu praco-

dawcy zrobiło na nim dobre wrażenie od razu. Niech 

Twój życiorys pozbawiony będzie literówek i błędów 

ortograficznych. Unikaj także drobnych błędów forma-

towania takich jak np. niepotrzebne spacje, albo niedo-

pilnowany, inny niż reszta tekstu rodzaj czcionki. Detale 

te, choć z pozoru mogą wydawać się nieważne, sugero-

wać mogą, że podobne błędy przytrafiać Ci się będą 

również w pracy. A nikt przecież nie chce pracownika, 

który wykonywał będzie swoje zadania niedokładnie. 

Zadbaj zatem o to, aby nie przypięto Ci łatki braku 

profesjonalizmu już na wstępie.

2. Brak listu motywacyjnego

Nie każdy pracodawca wymaga, aby aplikacja oprócz 

CV zawierała również list motywacyjny. Jednak jeżeli         

w ofercie pracy nie jest to jasno zaznaczone, warto taki 

list dołączyć. Dlaczego? Ponieważ jest to dla Ciebie 

szansa, aby poza suchym życiorysem zaprezentować 

siebie szerzej i dostarczyć rekruterowi informacji, 

których w CV nie sposób ująć. Pokazuje to również, że 

poważnie podchodzisz do aplikacji na dane stanowisko 

i starannie się do niej przygotowujesz. Zadbaj o to, aby 

w liście motywacyjnym znalazły się informacje na temat 

Twojej motywacji do pracy w danej firmie, a także 

odwołania do konkretnej oferty pracy. Informacje 

zawarte w liście motywacyjnym mogą zaważyć o tym, 

czy przejdziesz do następnego etapu rekrutacji. Brak 

listu motywacyjnego, to zwyczajnie niewykorzystana 

szansa i „samobój” działający na Twoją niekorzyść.

3. Hurtowe rozsyłanie dokumentów 
aplikacyjnych

Każda osoba prowadząca rekrutację rozpozna kandy-

data, który swoją aplikację rozesłał w tej samej formie 

do kilku lub kilkudziesięciu pracodawców jednocześnie, 

niespecjalnie przyglądając się ich ofertom. Ktoś może 

zapytać – ale co w tym złego? Być może nic, w końcu to 

normalne, że o pracę starać się można w wielu 

miejscach jednocześnie. Podejmując jednak decyzję          

o daniu szansy kandydatowi, pracodawca chce mieć 

pewność, że posiada on motywację do pracy właśnie w 

jego firmie i że starannie zapoznał się z jego ofertą 

pracy. Jeżeli wysyłasz swoją aplikację w wiele miejsc, 

zadbaj przynajmniej o to, aby osoby je odbierające 

wiedziały, że robisz to w pełni świadomie. Spersonalizuj 

swoje dokumenty aplikacyjne i przygotuj je dla każdego 

pracodawcy osobno. Dołącz do nich odwołania do 

konkretnych punktów w ofercie pracy. Spraw, aby osoba 

która je dostanie wiedziała, że wysyłasz swoją aplikację 

w pełni świadomie i że posada w tej konkretnej firmie 

jest dla Ciebie ważna.

4. Niedyspozycyjność i brak goto-
wości na kontakt

Czy zdarzyło Ci się próbować wielokrotnie nawiązać          

z kimś kontakt telefoniczny i pomimo wielu prób 

ostatecznie polec? Czy wzbudziło to w Tobie mieszane 

uczucia? Z pewnością tak. Podobnie czuje się osoba 

rekrutująca, która dzwoniąc do kandydata pod numer 
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podany w CV nie może się dodzwonić. Wysyłając swoją 

aplikację o pracę bądź gotowy na telefon. Jeżeli nie 

możesz w danym momencie odebrać, postaraj się 

oddzwonić jak szybko to możliwe. Umawiając się na 

rozmowę wykaż się dyspozycyjnością i zaproponuj kilka 

terminów. Elastyczność i dostępność po stronie kandy-

data to z pewnością pożądane cechy przez pracodaw-

ców.

5. Nieznajomość firmy, do której się 
aplikuje

Motywacja do pracy oraz zaangażowanie to ważne 

cechy każdego dobrego pracownika. Jednym sposo-

bów, aby wykazać się nimi już na etapie rozmowy kwali-

fikacyjnej jest przygotować się do niej i poznać swojego 

przyszłego pracodawcę jeszcze przed rozmową.                

W czasach wyszukiwarek internetowych i dziecinnie 

prostego dostępu do informacji taki wstępny wywiad to 

wręcz obowiązek każdego kandydata. Pojawienie się 

na rozmowie bez jakiejkolwiek znajomości firmy, do 

której się aplikuje może być odczytane tylko w jedno-

znacznie negatywny sposób. Poświęć zatem trochę 

czasu przed rozmową kwalifikacyjną na poznanie 

głównych obszarów działalności swojego potencjalne-

go pracodawcy. Wejdź na stronę internetową firmy               

i zapoznaj się ofertą oraz wszelkimi informacjami, które 

są tam udostępnione. Im lepiej się przygotujesz, tym 

większą szansę na przyjęcie będziesz mieć w trakcie 

rekrutacji.

6. Zła opinia o poprzednim szefie

Niedopuszczalne są epitety i obraźliwe stwierdzenia 

pod adresem poprzedniego pracodawcy. Jeżeli powo-

dem, dla którego zmieniasz pracę jest konflikt z szefem, 

postaraj się powściągliwie opowiadać o tym w trakcie 

rozmowy rekrutacyjnej. Nawet jeżeli ktoś bardzo zalazł 

Ci za skórę i przyczyna konfliktu nie leżała po Twojej 

stronie, unikaj dosadnych uwag pod adresem byłego 

szefa. Umiejętność przedstawienia trudnych relacji                 

z poprzednim przełożonym tak, aby zachować klasę          

i nikt nie poczuł się urażony to sygnał, że potrafisz 

powstrzymać emocje na wodzy nawet w bardzo 

trudnych sytuacjach. Jest to również przejaw dojrzałej 

postawy kandydata.

7. „Kiedyś chcę mieć własną firmę”

Pytania o to jak widzisz siebie za kilka lat są popularne 

na rozmowach kwalifikacyjnych. Pomimo, że wydawać 

się może, że jest to banał, to odpowiedź może być dość 

istotna dla przyszłego pracodawcy.

Przykładowo, nie każdemu odpowiadać może informa-

cja, że kandydat już w niedalekiej przyszłości planuje 

założyć własną działalność i chce prowadzić biznes na 

własną rękę. Przedsiębiorczość, ambicja i zaradność to 

dobre cechy, ale dla przyszłego pracodawcy liczą się 

również zaangażowanie i długoterminowa motywacja 

do pracy. Informacja o tym, że w planie masz otwarcie 

własnego biznesu może zostać odebrana jako zagro-

żenie, że nie wiążesz przyszłości z firmą, do której 

aplikujesz i w przyszłości nie będziesz w pełni

zaangażowany w jej rozwój.

8. Skracanie dystansu

Rozmowa rekrutacyjna to z reguły pierwsze spotkanie 

kandydata i pracodawcy. Na tym spotkaniu gospoda-

rzem jest jednak… pracodawca. Nawet jeżeli czujesz, 

że dobrze Wam się rozmawia z osobą prowadzącą 

rekrutację, nie zmieniaj formy grzecznościowej zwra-

cając się do niej „na ty”. Taka sytuacja możliwa jest 

tylko, gdy rekruter sam Ci to zaproponuje. Na mniej 

sformalizowane zwroty przyjdzie jeszcze czas (o ile 

rekrutacja przebiegnie pomyślnie), a o wpadkę                  

w takiej sytuacji nietrudno.
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9. Akcentowanie wymogów 
finansowych

Godziwe wynagrodzenie za pracę jest bardzo ważne 

dla każdego pracownika, ale wbrew pozorom nie 

powinno ono stanowić jedynej motywacji do pracy. 

Umiejętność jasnego określenia swoich wymogów 

finansowych i dobre ich uargumentowanie to z pewno-

ścią dobra cecha kandydata. Nie ma również wątpliwo-

ści, że każda osoba starająca się o pracę powinna znać 

kwotę, poniżej której nie podejmie pracy w danej firmie. 

Jednak zbyt częste pytania o zarobki w trakcie rozmowy 

kwalifikacyjnej i akcentowanie swoich wymagań na 

każdym kroku mogą zostać odebrane jedynie negatyw-

nie. Takie zachowanie może świadczyć o tym, że 

najważniejszym powodem, dla którego dana osoba 

aplikuje na dane stanowisko są pieniądze. A tymczasem 

pracodawca chciałby wiedzieć, że kandydat posiada 

również pozafinansową motywację do pracy w jego 

firmie. Każdy pracodawca ceni ludzi, którzy potrafią 

wykazać się zaangażowaniem i identyfikują się                     

z wartościami zawartymi w misji i jego wizji firmy. 

Udowodnij, że możesz być wartościowym członkiem 

zespołu, a rozmowy o wysokim wynagrodzeniu staną 

się łatwiejsze.

10. „Jak mi poszło?”

Pewność siebie i odwaga sprawia, że podejmujemy 

coraz to trudniejsze wyzwania i dzięki temu rozwijamy 

się – również zawodowo. Są jednak sytuacje, gdy zbyt 

śmiałe pytania albo za bardzo odważne stwierdzenia, 

mogą zagrać jedynie na Twoją niekorzyść. Jedną                 

z takich sytuacji jest rozmowa kwalifikacyjna. Nawet 

gdy czujesz, że rozmowa przebiega bardzo dobrze                

i masz dużą szansę na sukces, zachowaj powściągliwą         

i skromną posadę do samego końca. Pytania w stylu: 

„Jak mi poszło?”, albo „To kiedy mogę zacząć?” z pewno-

ścią nie są dobrym sposobem na podsumowanie 

Twojego spotkania z rekruterem!

Ryzyko popłaca?

Przedstawione zachowania z pewnością nie muszą 

mieć decydującej roli w każdej rekrutacji, w której przyj-

dzie Ci brać udział. Bez wątpienia też część opisanych 

powyżej sytuacji dla niektórych rekruterów nie będzie 

miało kompletnie żadnego znaczenia. Jednak                         

w przypadku starania się o wymarzoną posadę warto 

zachować bezpieczną rezerwę i nie dopuszczać do 

sytuacji, które przez niektóre osoby mogą być postrze-

gane jako kontrowersyjne. Jeżeli zatem nie masz 

pewności, jak pewne sytuacje mogą zostać odebrane       

w miejscu gdzie starać się będziesz o posadę, weź tą 

listę pod uwagę, a być może przyjdzie Ci świętować 

sukces szybciej niż myślisz!
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Podczas rekrutacji, pracodawca przede wszystkim sugeruje się doświadczeniem oraz posia

danymi kompetencjami kandydatów. Wspomniane doświadczenie każdy z nas nabywa 

poprzez lata praktyki. Nie da się tego procesu obejść „na skróty”. Co innego  z kompetencjami. 

Je mogą nabywać zarówno osoby z dużym bagażem doświadczeń, jak i osoby, które dopiero 

pojawiają się na rynku pracy. Należy jednak zadać pytanie kluczowe: czym są kompetencje? 

Kompetencje należy postrzegać jako zestawienie trzech głównych składowych: wiedzy, umie-

jętności i odpowiedzialności (Rysunek 1). 

Bartosz Misiurek
CO-FOUNDER MYSKILLS.PL / CEO LEANTRIX.COM

Trener i ekspert w filozofii Lean, od 8 lat związany                         
z branżą szkoleniową. Pracował jako konsultant w ponad 140 
firmach. Współtwórca portalu społecznościowego MySkil-
ls.pl, który zrzesza branżę szkoleniową i wspiera ludzi                           
w podnoszeniu swoich kompetencji. Founder i CEO Leantrix.-
com – narzędzia wspierającego wdrażanie filozofii Lean 
Management.

Jak wykorzystać wiedzę 
zdobytą na szkoleniu, aby 
zyskać w oczach poten-
cjalnego pracodawcy?

Jak wykorzystać wiedzę zdobytą na szkoleniu, aby zyskać w oczach 
potencjalnego pracodawcy?
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Kluczem przy zdobywaniu kompetencji jest wiedza. 

Można ją posiąść min. na szkoleniu. Szkolenia są zatem 

bardzo ważne, ale należy je traktować jako punkt 

startowy – fundament w budowaniu swoich kompeten-

cji. Kluczem jest praktykowanie zdobytej wiedzy, co 

przekłada się na umiejętności. Kiedy zaczynasz samo-

dzielnie wykonywać pracę, wówczas zaczyna na Tobie 

spoczywać odpowiedzialność.

Kompetencje kandydatów 
– co liczy się najbardziej wg 
pracodawcy?

Kandydaci często uważają, że ukończenie szkolenia jest 

równoznaczne z uzyskaniem pewnych kompetencji. 

Zapominają, że szkolenie to dopiero początek drogi – 

daje im wyłącznie zastrzyk wiedzy i entuzjazmu do 

pracy. Owszem, to bardzo ważny element, ale nie 

jedyny.

Kompetencje rozwija się na 4 głównych poziomach 

(Rysunek 2).

W poniższej tabeli (Tab. 1.) wyjaśniono znaczenie 

każdego poziomu okręgu.

Wiedza Umiejętności

Odpowiedzialność

Rys. 1. Trzy składowe kompetencji

Rysunek 2. Cztery główne poziomy
na kole rozwijania kompetencji

Tab.1. Wyjaśnienie znaczenia poziomów
w kole rozwijania kompetencji

4 1
3 2

Dyplom Certyfikat

Licencja Praktyka

WyjaśnieniePoziom „kółka”

Jedna ćwiartka

Dwie ćwiartki

Trzy ćwiartki

Cztery ćwiartki

Oznacza, że osoba posiada certyfikat 
(zaświadczenie) ukończenia szkolenia 
dotyczący danej metody lub narzędzia.

Potwierdza to, że dana osoba posiada 
wiedzę teoretyczną na ten temat i może 
podejmować działania praktyczne.

To najwyższy poziom – Dyplom, który 
potwierdza, że dana osoba poza 
obszerną wiedzą praktyczną, potrafi 
prowadzić szkolenia z zakresu metod                   
i narzędzi oraz służyć pomocą wszyst-
kim pracownikom (jap. Sensei). W TWI 
jest to Koordynator TWI.

Potwierdza praktykowanie przez tą 
osobę danej metody albo narzędzia                  
w rzeczywistych warunkach pracy.

Potwierdza, że osoba posiada licencję 
na praktyczne stosowanie danej 
metody albo narzędzia –  w TWI jest to 
Instruktor TWI.
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Nieprzypadkowo na Rysunku 2. zamieszczono pionową 

grubą czerwoną linię, a w Tabeli 1. posłużono się 

dwoma kolorami. Kolor czerwony oznacza, że dana 

osoba nie potrafi używać pewnej metody, albo narzę-

dzia w praktyce (prawa część koła rozwijania kompe-

tencji). Dopiero kolor zielony oznacza, że potrafi to robić 

(lewa część koła rozwijania kompetencji). Analizując 

kompetencje na podstawie danej pracy należy posłużyć 

się oceną 0/1. Pierwszy i drugi poziom oznaczają, że 

osoba nie posiada kompetencji w danej metodzie, 

natomiast poziom trzeci i czwarty oznaczają, że tak.

Dla pracodawcy największą wartość mają osoby              

z kompetencjami na poziomie trzecim oraz czwartym. 

To, co je wyróżnia, to możliwość przekazania im odpo-

wiedzialności za zadanie, które wymaga określonych 

kompetencji. Dodatkowo osoby na poziomie czwartym, 

mogą szkolić i rozwijać innych pracowników, co 

przekłada się również na wzięcie przez nich odpowie-

dzialności za innych. Co ciekawe, najtrudniejszym 

wyzwaniem dla każdej osoby jest przejście z poziomu 

drugiego na trzeci, które powinno zakończyć się egza-

minem.

Proces ewaluacji kompetencji można dobrze wyjaśnić, 

opierając się na przykładzie uczenia nowych kierow-

ców, mających jeździć po polskich drogach. Osoba, 

która przechodzi szkolenie teoretyczne, w salce szkole-

niowej wchodzi na poziom pierwszy. Kiedy zacznie 

wdrażać wiedzę teoretyczną podczas nauki jazdy 

samochodem pod okiem Senseia (instruktora), zacznie 

wchodzić na poziom drugi. Proces praktykowania może 

trwać kilkadziesiąt godzin lekcyjnych, co przekłada się 

nawet na kilka miesięcy nauki! W tym momencie osoba 

ta nie może samodzielnie jeździć autem – w ujęciu 0/1 

nadal ma ocenę „0”. Licencję zdobywa wówczas, kiedy 

zda egzamin praktyczny i wejdzie na poziom trzeci. 

Kiedy w przyszłości zdecyduje się zostać instruktorem 

jazdy, wówczas musi zdać kolejny egzamin i otrzymać 

dyplom, a na kole rozwoju kompetencji uzyska wtedy 

poziom czwarty.

Warto pamiętać o schemacie, wykorzystywanym 

podczas uczenia kierowców, przy rozwoju własnych 

kompetencji. Nie jest to jednak łatwe, gdyż instynktow-

nie skracamy czas praktykowania (poziom drugi) do 

minimum. To tak, jak by kursant, będąc jedynie po 

szkoleniu teoretycznym, miał od razu wyjechać drogę, 

bez wsparcia instruktora. Skończyłoby się to z pewno-

ścią wypadkiem. Pamiętaj, że im więcej czasu poświę-

cisz na etap praktykowania, tym większa szansa, że 

będziesz efektywnie wykorzystywać nabyte umiejęt-

ności.

Nasze wskazówki

Warto wiedzieć, że podczas rekrutacji, większą uwagę 

przykłada się do ilości posiadanych kompetencji, a nie 

odbytych szkoleń. Jednak to właśnie szkolenia są 

potrzebne do tego, by te kompetencje zdobyć, ponie-

waż to dzięki nim buduje się wiedzę.

Zapoznaj się z naszymi wskazówkami odnośnie budo-

wania kompetencji. Wierzymy, że pomogą Ci one zyskać 

w oczach pracodawcy!

Uczęszczaj na możliwie dużo szkoleń. To świetny sposób 

na budowanie wiedzy i poszerzanie horyzontów.

Wybieraj te szkolenia, w których dominuje głównie 

praktyka. Zwracaj uwagę na oceny szkoleń i opinie 

uczestników. Im więcej praktyki na szkoleniach, tym 

łatwiej później praktykować zdobytą wiedzę poza salą 

szkoleniową.

Pamiętaj, że proces nabywania kompetencji nie kończy 

się w momencie zakończenie szkolenia. Musisz zadbać 

o to, aby zdobytą wiedzę przekuć w praktykę.
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Szukaj szkoleń, podczas których poza warsztatem 

praktycznym, oferowany jest proces ćwiczenia umiejęt-

ności pod okiem trenera oraz licencjonowanie umiejęt-

ności (trzeci poziom na kole rozwoju kompetencji).

Doskonal te umiejętności, w których czujesz się najlepiej. 

Zdobądź dyplom trenera, zapisując się na warsztaty 

Train-the-Trainers (poziom czwarty na kole rozwoju 

kompetencji).  Dasz pracodawcy znać, że zatrudnia nie 

tylko specjalistę, ale również Senseia!

Oddziel w swoim CV przebyte szkolenia od nabytych 

kompetencji. Dzięki temu dasz znać pracodawcy, które 

obszary znasz już doskonale, a w których musisz się 

jeszcze podszkolić. Skorzystaj z koła rozwoju kompeten-

cji, aby graficznie przedstawić pracodawcy, na jakim 

poziomie jesteś w tematach, za które weźmiesz odpo-

wiedzialność w przyszłej pracy.

Po więcej informacji zapraszamy na stoisko MySkills.pl. 

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Do zoba-

czenia!
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PRZED targami:

Poznaj pracodawców

Parę dni przed targami przejrzyj sekcję o wystawcach na stronie organizatora targów: https://careerexpo.pl/firmy. 

Przeczytaj przygotowane przez pracodawców opisy. Szczególną uwagę zwróć na część „Kogo szukamy?”, umiesz-

czoną pod opisem każdej z firm. Dzięki temu zyskasz rozeznanie, jakiego kalibru firmy pojawią się na targach i na 

jakie stanowiska będzie prowadzona rekrutacja.

Anna Leszczyńska
TRENER

Trener umiejętności biznesowych, prezes zarządu firmy 
szkoleniowej MORE&BETTER. Specjalizuje się                        w 
prowadzeniu szkoleń oraz wsparcia rozwojowego                            
w zakresie efektywnej komunikacji biznesowej (w tym 
marketingowej), kreowania wizerunku, skutecznej sprze-
daży oraz profesjonalnej obsługi klienta. Współautor 
książki "Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlo-
wych w gospodarce opartej na wiedzy" wyd. Dyfin.

Jak przygotować się do 
targów, aby zdobyć 
pracę?

Jak przygotować się do targów, aby zdobyć pracę?

23



Wybierz trzy firmy

Spośród wszystkich pracodawców wybierz trzech, dla 

których chciałbyś pracować. Jeśli jeszcze nie wiesz, co 

jest dla Ciebie ważne, przemyśl to. Czy widzisz się                 

w strukturze dużej organizacji? A może wolałbyś praco-

wać w małej firmie, gdzie często będziesz mieć możli-

wość porozmawiania z właścicielem? Pieniądze przed 

wszystkim? A może bardziej liczy się dla Ciebie rozwój? 

Jeśli nie znasz jeszcze odpowiedzi na te pytania, 

wybierz pracodawców, jak najbardziej różniących się 

od siebie.

Przeznacz czas na zdobycie informacji

Zwróć uwagę na informacje w zakładce kariera/rekru-

tacja wybranych przez Ciebie firm. Zapoznaj się z ich 

wizją, największymi sukcesami, spróbuj poczuć klimat, 

panujący w organizacji.

Zaplanuj interakcję

Zapisz pytania, które nasunęły Ci się w trakcie przeglą-

dania stron wybranych pracodawców. Spróbuj wyobra-

zić sobie, jak wygląda praca na stanowisku, które Cię 

interesuje. Dzięki temu będziesz świetnie przygotowany 

do rozmowy z rekruterami na stoiskach wybranych 

przez siebie firm.

Zjedz śniadanie

Trywialne? Nie do końca. Jeśli pójdziesz na targi głodny, 

będziesz skupiać się na znalezieniu czegoś do jedzenia, 

zamiast na celu właściwym, czyli znalezieniu pracy. 

Twoją uwagę będą przyciągać przede wszystkim 

cukierki na stoiskach. Rekruterzy zauważą, że zamiast 

interesować się rozmową/ofertą, sięgasz po kolejną 

krówkę.

Ubierz się porządnie

Garnitur? Garsonka? Niekoniecznie. Porządnie znaczy 

schludnie i adekwatnie do pracy, jakiej szukasz.

Jeśli chcesz zostać handlowcem, garnitur będzie 

dobrym wyborem. Pokażesz potencjalnemu pracodaw-

cy, że potrafisz się prezentować profesjonalnie                         

i elegancko. Szukasz pracy w IT? Marynarka i T-shirt 

będą w porządku. Ważne, aby strój był czysty, wypraso-

wany, raczej skromny i bez nadmiernych ekstrawagan-

cji. Dotyczy to również fryzury i zapachu. Dziwisz się, że 

o tym piszę? A ja się dziwię, że na stoiskach pojawiają 

się studenci prosto po imprezie ;)

Zabierz gadżety

20 egzemplarzy CV, notatnik, długopis bez logo, 

telefon/tablet z naładowaną baterią.

Jeśli nie jesteś nakierowany na jeden rodzaj pracy,               

a masz wiele krótkich doświadczeń zawodowych, 

możesz zróżnicować CV. W jednej wersji pokaż 

doświadczenia jednego rodzaju, np. sprzedażowe,                 

w drugiej wersji doświadczenia innego rodzaju, np. 

marketingowe. Dzięki temu będziesz mógł zostawić 

rekruterowi CV sprofilowane pod dany rodzaj pracy,           

a więc lepiej dopasowane do oczekiwań pracodawcy.

Notatnik pomoże Ci w porządkowaniu zdobytych na 

stoiskach informacji. Będzie ich na tyle dużo, że jeśli nie 

będziesz notować, możesz się potem pogubić.

Po co długopis bez logo, skoro na stoiskach jest ich 

mnóstwo? Ponieważ nie będziesz zdradzał, gdzie byłeś 

i z którą firmą rozmawiałeś. A poza tym elegancki 

długopis = +10 pkt. do profesjonalizmu ;)

Telefon/tablet przydaje się m. in. na stoiskach wystaw-

ców, którzy używają QR kodów albo aplikacji mobilnych. 

Poza tym Career Expo ma aplikację mobilną, którą 

warto mieć w trakcie targów, żeby być na bieżąco                 

i orientować się wśród stoisk. Można ją pobrać pod 

nazwą: Career EXPO.
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W TRAKCIE targów:

Uśmiechaj się

Nikt nie chce pracować ze smutasem albo gburem. 

Odpowiadaj uśmiechem na uśmiech. Nawet jeśli 

wszystko jest dla Ciebie nowe, obce i budzi obawy, to 

przyklej uśmiech na stałe.

Skup się

Niezależnie, jaki cel Ci przyświeca – czy przyszedłeś na 

targi, aby zdobyć pierwszą pracę, zmienić pracodawcę, 

jeść cukierki lub tylko zorientować się w rynku pracy, 

skup się na celu.

Korzystaj

Organizatorzy targów przygotowali kilka atrakcji,                  

z których warto skorzystać. Przegląd CV u profesjonal-

nego doradcy zawodowego, wykonanie zdjęcia do CV 

przez fotografa, praktyczne szkolenia i inspirujące 

debaty z najlepszymi z branży to obowiązkowe punkty 

programu. Skoro już znalazłeś się w ICE, to wykorzystaj 

czas w stu procentach.

Rozmawiaj

Nie bój się osób na stoiskach, to tacy sami ludzie, jak Ty, 

tylko trochę starsi. Pytaj śmiało, słuchaj uważnie, korzy-

staj z ich doświadczenia. Oni pracują w firmach, do 

których Ty chcesz aplikować, więc są najlepszym 

źródłem informacji.

Notuj

Bo potem Ci się pomiesza ;)

Daj się zapamiętać

Jak? W trakcie rozmowy zadawaj pytania, pokaż 

rozmówcy, że się przygotowałeś, mówiąc, np. „Na 

państwa stronie znajduje się film, w którym...”, możesz 

także powiedzieć komplement lub zażartować.

PO targach:

Wyśpij się

Targi to dużo emocji. Prześpij się, niech opadną.

Przemyśl

Który pracodawca podoba Ci się najbardziej? Dlacze-

go? Co wynika z przeprowadzonych na stoiskach 

rozmów? Jakie są Twoje wrażenia z udziału w targach? 

Co dalej?

Aplikuj

Jeśli nie mogłeś złożyć CV na stoisku, czas zrobić to 

teraz. Postaraj się wysłać je do końca tygodnia,                    

w którym odbyły się targi. Jeśli po rozmowie z rekrute-

rem masz wrażenie, że powinieneś zmodyfikować 

swoje CV, nie wahaj się i zrób to.

Poczekaj

W wielu firmach procesy rekrutacyjne trwają dosyć 

długo. Poczekaj miesiąc na odpowiedź.

Skontaktuj się

Jeśli nie otrzymałeś odpowiedzi od wymarzonych 

pracodawców, skontaktuj się z nimi i zapytaj, na jakim 

etapie jest rozpatrywanie Twojego zgłoszenia. Przypo-

mnij, że aplikowałeś w wyniku udziału w Career Expo. 

Pokazując, że zależy Ci na pracy, zwiększasz swoje 

szanse.
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Tworzenie
CV



Sylwia Brodzińska
COACH CAREER / COPYWRITER / WŁAŚCICIEL 

SERWISU WWW.BIZNESKREATOR.COM

Właściciel serwisu www.bizneskreator.com, wykonała 
ponad 500 profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych CV 
i Listów motywacyjnych. Career Coach - pomogła wielu 
menadżerom wysokiego szczebla zdobyć najlepszą pracę.

Stwórz swoje CV tak, 
aby pracodawca wybrał 
właśnie Ciebie. Jak to 
zrobić?

Stwórz swoje CV tak, aby pracodawca wybrał właśnie Ciebie. Jak to zrobić?
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Profesjonalnie wykonane CV i List motywacyjny jest połową sukcesu. I właśnie ta połowa 

sukcesu niezbędna jest do tego, aby zostać zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną. Niestety 

wiele osób o tym nie jest świadomym. Dzisiejszy rynek, zarówno pracodawcy, jak i nowocze-

snych kandydatów i pracowników firm kreuje wiele potrzeb, oczekiwań i wzajemnych relacji. 

Pracodawca poszukując pracownika - kandydata na konkretne stanowisko pracy określa                

w ogłoszeniu nie tylko ofertę stanowiska, ale również oczekiwania w stosunku do profilu 

potencjalnego kandydata jak i informacje dotyczące zakresu pracy.



Tworząc swoje dokumenty aplikacyjne, zarówno CV jak         

i List motywacyjny musimy odpowiedzieć sobie na kilka 

ważnych pytań:

Gdzie będziemy szukać pracy – w jakiej branży              
i na jakim stanowisku?
Jeżeli nie odpowiemy sobie na podstawowe, zarazem 

najważniejsze pytanie, nie będziemy mogli właściwie              

i dokładnie sprecyzować profilu zawodowego ani 

doprecyzować swojej odpowiedzi na potrzeby poten-

cjalnego pracodawcy, czy też branży w której praco-

dawca funkcjonuje. Sprecyzowanie profilu kandydata       

w dokumentach aplikacyjnych jest ważne z wielu powo-

dów, przede wszystkim pracodawca weryfikując doku-

menty jest wstanie odpowiedzieć sobie na jego najważ-

niejsze pytanie: „Czy to jest kandydat do pracy na to 

stanowisko?”. Patrząc na swoje CV i ofertę pracy powin-

niśmy postawić się na miejscu pracodawcy     i zadać 

sobie to pytanie. Jeżeli z dokumentu nie wynika, że 

kandydat spełnia oczekiwania oferty pracy, bądź 

określone kluczowe kompetencje i profil osoby nie jest 

doprecyzowany pod kątem branży bądź stanowiska na 

które kandydat aplikuje – może w pierwszych sekun-

dach zostać odrzucony. Drugie pytanie jest równie 

ważne, które doprecyzuje naszą osobę.

Czy w związku z aplikowanym stanowiskiem 
pracy, mogę pochwalić się konkretnymi osią-
gnięciami bądź umiejętnościami w sprecyzowa-
nej branży pracodawcy bądź podobnego stano-
wiska czy zakresu swojego dotychczasowego 
doświadczenia zawodowego?
Kolejny element jest znowu kluczową informacją dla 

pracodawcy, po zweryfikowaniu profilu kandydata, czy 

ten kandydat wyróżnia się czymś czego nie mają inni 

kandydaci, co mogłoby zwiększyć zainteresowanie 

pracodawcy. W takiej przestrzeni swojego CV możemy 

zawrzeć wiele ciekawych elementów, takich jak 

osiągnięcia w dotychczasowej pracy, ponadprzeciętne 

wyniki sprzedaży, czy też zrealizowane konkretne 

projekty, udział w wielu branżowych konferencjach czy 

też osiągane sukcesy na poziomie kierowniczego szcze-

bla. Jest wiele elementów, pozytywnych cech czy też 

możliwości doskonałego zaprezentowania siebie jako 

idealnego kandydata. Dzisiejszy świat marketingu                

i reklamy w taki kreatywny sposób próbuje dotrzeć do 

naszych mózgów, że wiele osób już jest na tę formę 

reklamy odpornych, zatem przysiadając za biurkiem do 

pracy, szarej rzeczywistości i selekcjonując setki doku-

mentów aplikacyjnych, tylko takie sprecyzowane,                  

a zarazem nowoczesne dokumenty zrobią pozytywne 

wrażenie pracodawcy, z pewnością zostaną zauważo-

ne.  Dlatego teraz musimy odpowiedzieć sobie na 

trzecie pytanie.

Czy moje CV jest nowoczesne, odpowiada na 
potrzeby dzisiejszej konkurencji i profesjonal-
nych rekrutacji pracowników?
Przeglądając wiele dokumentów każdego dnia, rekruter 

może być zmęczony, dlatego wiele aplikacji może przej-

rzeć automatycznie nie zauważając naszego CV bądź 

jej treści. W takim przypadku ratuje nas profesjonalna 

grafika i profesjonalnie wykonane zdjęcie, które unowo-

cześni nasze dokumenty aplikacyjne jednocześnie 

pozwoli nas zaprezentować, jako osoby profesjonalne             

i w taki sposób podchodzące do swojej pracy i procesu 

rekrutacji.  Takim wizerunkiem kreujemy się już na 

samym początku, zanim zostaniemy zaproszeni na 

rozmowę kwalifikacyjną. Rekruter nie widzi nas w garni-

turze, czy w dobrze ułożonych włosach i z aktówką                      

w ręku, schludnego i pachnącego, tylko ma przed sobą 

zwykłą kartkę.

Pozwólmy aby ta kartka zdecydowanie zaprezentowała 

nas już przed rozmową kwalifikacyjną i dała nam 

większą szansę na jej skuteczny efekt. Doświadczenie, 

edukacja czy umiejętności to następne elementy, które 

muszą być odpowiednio ułożone i zaprezentowane          

w CV.
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Czy Twoje doświadczenie jest atutem w doku-
mencie i ukończona edukacja? Czy nie koniecz-
nie pasuje do tego pracodawcy bądź aplikowa-
nego stanowiska?
Jest to pytanie trudne, dlaczego? Wyrzucimy swoje 

doświadczenie bo nie zgadza się z pracodawcą bądź 

aplikowanym stanowiskiem, na które tym razem chcieli-

byśmy się dostać? NIE! Po prostu w odpowiedni sposób 

należy swoje doświadczenie „ubrać w słowa”, tak aby 

nabyte umiejętności w dotychczasowej pracy odpowia-

dały oczekiwaniom i umiejętnościom, które potrzebne 

będą w nowym miejscu pracy. To nie wszystko, należy 

złapać wyczucie kiedy o czymś pisać, a w jakich 

przypadkach pominąć co może negatywnie wpłynąć 

na proces rekrutacji bądź nie przynieść pozytywnych 

rezultatów. Czy chronologicznie? – Nie koniecznie. 

Aktualnie rekruterzy mają coraz mniej czasu na 

przeglądanie dokumentów aplikacyjnych, zatem na 

początku powinniśmy opisać albo ostatnie miejsce 

pracy, czyli najwyższe osiągnięte stanowisko bądź 

doświadczenie z danego zakresu pracy, które odpowie 

na potrzeby potencjalnego pracodawcy. W przypadku 

edukacji, szkoleń  i kursów, również w pierwszej kolejno-

ści powinniśmy zwrócić uwagę na wykształcenie, które                    

w pewnym stopniu odpowie zakresowi pracy czy 

aplikowanemu stanowisku. Jest też wiele informacji,           

o których wiele z nas po prostu zapomina.

Szkolenia, konferencje, umiejętności, znajomość 
języków czy systemów komputerowych i inne 
zaangażowania – czy niezbędne w CV?
Na to pytanie też nie możemy odpowiedzieć sobie 

jednoznacznie. Każdy z nas jest inny, każdy z nas apliku-

je do pracodawcy o różnych branżach i na różne stano-

wiska. Każdy z nas ma inne doświadczenie, inne kompe-

tencje, cele czy też osiągnięte sukcesy. W inny sposób 

zaprezentujemy siebie,  a inaczej kolega zaprezentuje 

swoją osobę w CV. Nie kopiujmy tego samego, co mają 

wszyscy, bądźmy indywidualistami. Dajmy się zauwa-

żyć, pokazać od pozytywnej strony i dajmy szansę się 

poznać. To ważne w dzisiejszej rekrutacji. Wiele z nas nie 

wie, dlaczego po wysłaniu swojego CV pracodawca nie 

odpowiada, bądź dlaczego po przyjściu i zaprezento-

waniu się na rozmowie nie otrzymuje oferty pracy. Co 

jest nie tak? Może być wiele powodów, ale musimy 

zacząć od początku, czyli od swojego CV.

 CV i List motywacyjny to najważniejsze dwa dokumenty 

w karierze zawodowej każdego, kto świadomie anga-

żuje się w rozwój własnych kompetencji i pragnie 

wyróżnić swoją osobę spośród setki tysięcy aplikacji. 

Jeżeli jesteś na etapie poszukiwania pracy nie lekceważ 

tego elementu, to on załatwi za Ciebie połowę sprawy. 

Przedstawi Twoją osobę w najbardziej szeroki i pozy-

tywny sposób, jednocześnie na rozmowie doprecyzo-

wując swoje stanowisko osiągniesz najlepszy rezultat          

i dobrą ofertę pracy. Zaoszczędzisz czas jeżdżąc na 

rozmowy, po których obie strony mogą się rozczarować,  

a także dodasz sobie możliwości wyboru najlepszej dla 

siebie pracy nie biorąc pierwszej i jedynej która jest           

w zasięgu Twojej ręki.

POWODZENIA !

29

Stwórz swoje CV tak, aby pracodawca wybrał właśnie Ciebie. Jak to zrobić?



Dyzma XXI wieku - czyli o kłamstwie w CV

30

Dyzma XXI wieku
- czyli o kłamstwie w CV

Magdalena Kenar
TALENT ACQUISITION (IN-HOUSE) PRINCIPAL 

RESOURCE SPECIALIST

Doświadczona rekruterka, która ogromną wiedzę                      
z dziedziny HR zdobyła zarówno w agencjach pracy, jak i 
w działach wewnętrznych dużych, międzynarodowych 
firm. Do codziennej pracy motywują ją ludzie, a szczegól-
nie różnorodni kandydaci z którymi może rozmawiać 
godzinami.

Jeśli, drogi czytelniku, nigdy nie stałeś przed dylematem, czy aby nie korzystniej będzie dopi-

sać sobie 'bardzo' przed tylko 'dobrą' znajomością języka angielskiego lub czy nie dorzucić 

kilku miesięcy doświadczenia, ot tak, by ładniej wyglądało... możesz spokojnie przejść do 

kolejnych artykułów i pogratulować sobie silnego kręgosłupa. Pozostali, borykający się                

z wadami postawy, proszeni są o pozostanie.
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„Kłamstwo?! Tam zaraz...tylko sobie 
trochę dopowiedziałem"

Najpierw musimy zgodzić się co do definicji kłamstwa. 

Praktyka pokazuje, iż to co dla pracodawcy i rekrutera 

jest ewidentnym oszustwem, dla kandydatów bywa po 

prostu nieznacznym ubarwieniem rzeczywistości lub 

lekkim nagięciem faktów. Przypominam więc, iż w CV 

zawarte być powinny tylko prawdziwe osiągnięcia 

kandydata, a umiejętności, które decydujecie się 

Państwo umieścić w dokumencie muszą być wyłącznie 

wasze. Dla przykładu: sąsiadowanie z kolegą, który 

sprzedawał sprzęt medyczny na rynek szwajcarski, nie 

czyni z was jeszcze Pierwszego Kupca Helwecji; 

doświadczenie nie przenosi się przez osmozę. Rzeczy-

wiste dwa miesiące pracy na danym stanowisku to 

inaczej '60 dni', a nie 'pół roku', z kolei umiejętność 

poprowadzenia z Anglikiem w pubie przyjaznego 

dyskursu o wyższości trunków rodzimych nad towarem 

importowanym, to jeszcze nie 'biegły angielski'.

Między nami, kłamczuszkami

Dlaczego kłamiemy? W większości przypadków, dlate-

go, iż nasze prawdziwe osiągnięcia zawodowe nie 

odpowiadają (dokładnie i we wszystkich aspektach) 

wymaganiom wyliczonym w opisie stanowiska, na które 

aplikujemy. Odczyńmy, więc troszkę urok, jaki zawisł 

nad sławetnym „opisem". Proszę Państwa, w całości jest 

to tak naprawdę dezyderat; litania do rynku pracy                                          

o Idealnego Kandydata, czyli bytu upragnionego                                                   

i śnionego przez wielu, ale praktycznie nieosiągalnego, 

niczym biały jednorożec. Opis jest jednak przydatny; 

wśród pożądanych kwalifikacji można wyróżnić te, bez 

których naprawdę ani rusz oraz te, na których brak 

rekruter lub pracodawca może przymknąć oko. Czasem 

można intuicyjnie rozeznać, iż na przykład 'kontakt                                                                  

z klientem we Francji' oznacza, że nasza znajomość 

francuskiego jest zasadniczo kluczowa. Dobrze by było, 

by po tej obserwacji pojawił się   u kandydata wniosek, 

iż w związku z tym pracodawca na pewno profesjonal-

nie sprawdzi poziom tegoż francuskiego i ewentualne 

kłamstwo wyjdzie na jaw z szybkością ponaddźwięko-

wą. Kłamstwo i aplikowanie na stanowiska, w których ze 

względów prawnych lub zupełnie pragmatycznych, 

wymagane są państwowe uprawnienia, jest zupełnie 

pozbawione sensu. Pytanie o nie pojawi się na rozmo-

wie zanim jeszcze zdążycie się Państwo rozsiąść                 

w fotelu.[O radosnym micie: „Byleby tylko zaprosili na 

rozmowę, a później to już jakoś pójdzie"- podywaguje-

my w akapicie poniżej].Najistotniejsza jest więc umiejęt-

ność zrozumienia roli, na którą aplikujemy, wyłuskanie         

z niej warunków sine qua non i oddzielenie ich od tych       

z serii „fajnie gdybyś jeszcze umiał naprawiać dwusuwy 

i piec rogaliki  z lukrem".

Kłamać czy nie kłamać?

Bez obaw, nie będzie nudno: zajmiemy się bilansem 

ekonomicznym kłamstwa a nie moralnością.

Po pierwsze, konfabulowanie jest energochłonne                   

i wymaga diabelnie dobrej pamięci (że o inteligencji nie 

wspomnę). Dopisywanie w CV epizodów, które nie miały 

miejsca i opowiadanie o nich  w sposób wiarygodny 

przez godzinę spotkania z rekruterem lub pracodawcą, 

jest nielada sztuką i kłamczuchy ze słabą kondycją 

ryzykują mikrozawałem. Tym bardziej, iż z naszego 

bajania osoba nas przepytująca zapamięta więcej niż 

my sami i (co gorsza) będzie zadawać przy kolejnym

spotkaniu pytania doprezycowujące. Jeśli więc nie 

szczycimy się pamięcią słonia i IQ fizyka jądrowego, 

możemy łatwo stracić wątek.

Po drugie, nawet najbardziej wprawny bajkopisarz nie 

jest w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności.
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Tak rekruter, jak i pracodawca zanim porozmawiał            

z Tobą, drogi czytelniku, miał już możność pokonwerso-

wania z Twoimi kolegami z branży, a być może nawet        

z Twoim kolegą z pracy. Nie możesz mieć pewności, czy 

informacje przez Ciebie podawane nie zostały zweryfi-

kowane w innych źródłach. Jeśli więc nie wróciłeś 

właśnie z 25 letniego pobytu na bezludnej wyspie, 

wiedz, iż pracodawca pozyskuje wiadomości o Tobie... 

nie tylko od Ciebie.

Po trzecie, kiedy kłamstwo wyjdzie na jaw                                                                                     

(a możesz być pewny, iż stanie się to w najmniej oczeki-

wanym przez Ciebie momencie) stracisz kredyt zaufa-

nia u rekrutera. Zatrzymajmy się na chwilę przy cieka-

wym gatunku występującym w przyrodzie, tj. przy Zdra-

dzonym Rekruterze. Przypomnijmy, iż zadaniem rekru-

tera jest znalezienie odpowiedniego kandydata, 

przeprowadzenie z nim rozmowy sprawdzającej kwali-

fikacje i motywacje oraz rekomendowanie tegoż do 

potencjalnego pracodawcy. Rekruter (także w interesie 

własnym) zaręcza więc pracodawcy ,iż kandydat jest 

najwspanialszym człowiekiem świata, ma najwyższe 

kwalifikacje i (jeśli tylko pracodawca sobie zażyczy) 

kandydat z gumy do żucia i patyczków po lodach 

będzie potrafił wybudować helikopter. Jeśli zawiedzie-

my zaufanie naszego największego sojusznika w walce 

o zatrudnienie, tj rekrutera - drżyjcie narody. Rekruter 

dysponuje bowiem bazą danych, w której na czerwono 

oznaczy sobie CV zdrajcy i więcej do niego nie powróci. 

Uprzedzi także kolegów po fachu, iż rekomendowanie 

kłamczucha może ich narazić na śmieszność i nieprzyj-

mności u innych pracodawców.

Już tylko gorzej może być, gdy to pracodawca nakryje 

nas na nieścisłościach. Wielu kandydatów uważa, iż 

połową sukcesu jest bycie zaproszonym na rozmowę 

kwalifikacyjną - w czym kłamstwo pomaga. Należy 

głęboko zgodzić się z tym przekonaniem. Jest to dokład-

nie połowa sukcesu i to ta jedyna, na którą kandydat 

może liczyć. Proszę sobie wyobrazić odczucia praco-

dawcy, który odkryje, iż właśnie zmarnował swój czas          

i kawę na kandydata, który wcale nie jest inżynierem,

tylko majstrem i który z konstrukcjami stalowymi ma li 

tylko tyle wspólnego, że jest ze Stalowej Woli. Proszę 

sobie to jeszcze raz wyobrazić. I jeszcze raz. I pozosta-

wić w pamięci.

Nie matura a chęć szczera zrobi 
z Ciebie oficera

Jeśli więc nie możemy kłamać, to cóż robić? Proszę 

Państwa, powiedzmy sobie wprost: naszą wartością dla 

pracodawcy jest to,czy potrafimy „zrobić robotę”. Nie to, 

czy mamy dokładnie 5 lat doświadczenia czy tylko 4 i ¾, 

nie to, czy mamy 17 dyplomów i jeden w drodze - liczy 

się umiejętność pracy. Dlatego najważniejsze jest 

mądre i p-r-a-w-d-z-i-w-e skonstruowanie CV tak, by 

nasze umiejętności były jak najpełniej wyeksponowane 

i pokazywały pracodawcy, iż jesteśmy w stanie tę 

kolokwialnie ujętą robotę „zrobić” Miast skupiać się na 

uskutecznianiu mniemanologii stosowanej, dopiszmy 

przy tytułach dotychczas zajmowanych stanowisk, 

rzeczywiste umiejętności jakie uzyskaliśmy. Szczególnie 

te, które z punktu widzenia pracodawcy czynią z nas 

człowieka zdolnego do pracy i godnego zaufania. 

Zaufanie bowiem jest (prócz pieniędzy) jednym z najsil-

niejszych fundamentów relacji pracodawca-pracownik 

i budowanie go na kłamstwie z góry skazane jest na 

niepowodzenie.

Ahoj.
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Z listem motywacyjnym 
nie po drodze... ... ani 
pracodawcy, ani 
kandydatowi

Adam Mikołajczyk
PR MANAGER

W serwisie InfoPraca.pl odpowiada za działania PR.                      
Z branżą związany od 2005 r., doświadczenie zdobywał                    
w agencjach PR i samodzielnie realizowanych projektach, 
a także w firmach i instytucjach z sektora motoryzacyjne-
go, zdrowotnego i przemysłowego.

Co wnieść może list motywacyjny, czego nie może wnieść CV? Pytanie nie jest bezzasadne, 
zważywszy że wiele osób nie wie, co kryje się pod hasłem „motywacyjny”.



Wyjaśniamy pojęcie

Zgodnie z założeniem, list motywacyjny to dodatek do 

życiorysu zawodowego (CV), przygotowywany przez 

konkretnego kandydata dla konkretnego pracodawcy           

i określonego stanowiska. Stanowi wizytówkę aplikują-

cego – od jego treści i formy zależy, czy pracodawca 

zdecyduje się zaprosić kandydata na rozmowę kwalifi-

kacyjną. Jak sama nazwa wskazuje, głównym założe-

niem listu jest przedstawienie motywacji piszącego, 

ukazanie predyspozycji do pracy na danym stanowisku 

oraz udowodnienie, że umiejętności kandydata i jego 

obecność w firmie przyniosą istotne korzyści.

To wszystko prawda, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że 

to dokument przystający do czasów analogowych, a nie 

cyfrowych, w których przyszło nam żyć.

Przewaga CV

Rzeczywistość wygląda tak, że kandydaci nie radzą 

sobie (lub nie chcą sobie poradzić) ze wskazaniem 

powodów, dla których oferta konkretnego pracodawcy 

wyróżnia się spośród innych. Spójrzmy na to z innej 

strony – to w CV (dobrze przygotowanym) zawarte są 

informacje wartościujące kandydata – jego umiejętno-

ści, doświadczenie, osiągnięcia, a także zainteresowa-

nia, które razem tworzą obraz człowieka najlepiej 

wpisującego się w potrzeby pracodawcy. Co więcej, to 

w CV jest miejsce na określenie celu zawodowego, czyli 

krótkiego uzasadnienia, z jakich względów kandydat 

wiąże swoją przyszłość z danym pracodawcą. Ten 

fragment wnosi o wiele więcej niż treść listu motywacyj-

nego.

Sytuacja na rynku pracy

Listom motywacyjnym nie sprzyja też sytuacja na rynku 

pracy, który stał się rynkiem pracownika.  O kandydata 

jest trudno, nawet bardzo trudno. Dużo wysiłku praco-

dawcy wkładają, by przykuć jego uwagę i przekonać, 

by zainteresował się tym, co firma ma do zaoferowania. 

Liczy się jakość przekazu i uproszczenie kontaktu. List na 

pewno się w uproszczenie nie wpisuje. Jeśli pracodawca 

poszukuje kandydata o konkretnych umiejętnościach, to 

powinien być świadomy, że popyt przewyższa podaż. 

Szkoda byłoby takiego kandydata po prostu spłoszyć...

Firma o krok do tyłu

Z punktu widzenia kandydata list jako wymóg rekruta-

cyjny to znak, że firma nie podąża za zmianami, które 

zachodzą na rynku pracy. A skoro tak, to prawdopodob-

nie na co dzień większą wagę przywiązuje do wypeł-

niania niezliczonych formularzy niż do podnoszenia 

swojej konkurencyjności i skracania procesu rekrutacyj-

nego. Co za tym idzie, firma, która nie idzie z duchem 

czasu, może nie zapewnia pracownikowi możliwości 

rozwoju, na jaką ten liczy.

Syndrom niedopasowania

Niekompatybilność jakości ogłoszenia z wymogiem 

sporządzenia listu aż nazbyt często rzuca się w oczy. 

Trudno zmotywować kandydata, by wzniósł się na 

wyżyny twórcze i przywołał szereg powodów, dla 

których będzie żył w harmonijnym związku z praco-

dawcą, jeśli ten przygotował ofertę pracy w formie                  

i o treści zniechęcających. Nie zadał sobie trudu, by 

dopracować szatę graficzną, zastosować zgodne                

z prawdą, a przy tym ciekawe w brzmieniu sformuło-

wania. Nie zachował także równowagi między oczeki-
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waniami, wymaganiami, a tym, co oferuje. Nie wziął 

pod uwagę, że zanim postanowi wyruszyć na poszuki-

wania kandydatów, powinien zadbać o przejrzystość 

swojej strony internetowej,  z wyraźnie wyodrębnioną 

częścią rekrutacyjną.

Kto czyta… i co czyta…

Zmieniając optykę i przechodząc na stronę pracodaw-

ców, równie trudno znaleźć argumenty na rzecz pozo-

stawienia listu jako niezbędnego elementu rekrutacji. 

Spodziewać się można, że wiele osób listu nie dołączy, a 

spośród dołączonych dominującymi będą kopie 

wzorów dostępnych w Internecie. Niewiele wniosków da 

się z nich wyciągnąć, poza tymi, że kandydat do pracy 

się nie przyłożył. Co gorsza, nawet jeśli parę osób 

dołoży wszelkich starań i list sporządzi poprawnie, 

istnieje duże prawdopodobieństwo, że pracodawca go 

nie otworzy – bo skoncentruje się na CV. Wysiłek kandy-

data pójdzie na marne – straci tylko czas.

Treść wiadomości

Zdecydowaną większość aplikacji o pracę wysyła się 

elektronicznie. Poza CV w załączniku, jest miejsce na 

treść. Ta treść może przyjąć formę krótkiego listu moty-

wacyjnego, który pomoże przekonać pracodawcę                 

o tym, że powinien zadzwonić właśnie do konkretnego 

kandydata. Przewaga informacji umieszczonych                

w treści wiadomości nad listem jako osobnym załączni-

kiem jest jeszcze jedna – to, co napisze się w treści 

wiadomości z reguły jest czytane przez odbiorcę 

wiadomości, a załączniki – patrz wyżej.

e-list

A co z tym cyfrowym światem, który został przywołany 

na początku artykułu? Akurat w tym przypadku można 

odpowiedzieć pytaniem na pytanie: a gdyby tak przed-

stawić motywacje w formie wideo? Zastosowanie 

nagrania wideo w procesie rekrutacyjnym z całą 

pewnością daje lepszy obraz kandydata. Dzięki temu 

narzędziu można stworzyć indywidualne nagranie,                

o wyjątkowym charakterze, z oryginalnym sposobem 

umotywowania aplikacji i przedstawienia największych 

zalet.

To główne powody, dla których wymóg listu motywacyj-

nego można przenieść do archiwum. Kandydaci 

wychodzą z założenia, że listu motywacyjnego nikt nie 

czyta i nie warto zawracać sobie głowy tworzeniem 

oryginalnej treści.
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