
Aktywne poszukiwanie pracy 

 Czy wiesz, kto nie ma szans na znalezienie satysfakcjonującej, wymarzonej pracy? 

Odpowiedź jest bardzo prosta – ktoś kto czeka, aż pracodawca sam go znajdzie. Cuda się zdarzają, ale 

zamiast wierzyć w magię, warto wziąć sprawy w swoje ręce, bo to przecież chodzi o nasze życie i 

naszą przyszłość. Tylko od czego zacząć… 

Po pierwsze – zastanów się, jakiego stanowiska poszukujesz. 

Tak, to jest ważne. Musisz wiedzieć, co chcesz robić. Ważne również, abyś realnie ocenił / oceniła 

swoje możliwości i predyspozycje zdrowotne. Lubisz pracować w grupie, czy raczej jesteś typem 

osoby, która woli pracę solo? Chcesz pracować za biurkiem, czy w terenie? Warto przed 

rozpoczęciem poszukiwań przeanalizować różne warianty i wybrać ten, który nam najbardziej 

odpowiada. 

Po drugie – oceń swoje kompetencje (bez koloryzowania i bez umniejszania). 

Szczerze podsumuj swoje umiejętności, swoją wiedzę, doświadczenie. Przeanalizuj swoje 

zainteresowania. Dokonaj po prostu autorefleksji, a przy okazji spróbuj określić swoje cele zawodowe 

– to co osiągnąłeś / osiągnęłaś do tej pory i co chcesz osiągnąć w przyszłości. Tutaj równie ważne jest 

określenie swoich mocnych stron, których znajomość pomoże nam ukierunkować nasze działania. 

Po trzecie – sprawdź, w jakich branżach pracodawcy intensywnie poszukują pracowników. 

Chodzi tu głównie o rynek lokalny. Może się zdarzyć, że będziesz musiał / musiała szukać pracy, 

która niekoniecznie będzie zgodna z Twoim wykształceniem, ale za to zgodna z Twoimi 

zainteresowaniami (chociaż częściowo). Warto mieć wiedzę, jakie branże oferują pracę. A może okaże 

się, że to strzał w dziesiątkę i mimo, iż wcześniej chciałeś / chciałaś robić karierę w innej dziedzinie – 

ta nowa przypadnie Ci do gustu.  

Po czwarte – uruchom kontakty. 

Jak się okazuje największe szanse na znalezienie pracy mają osoby, które szukają jej na rynku 

ukrytym (znajomi, bezpośredni kontakt z firmą, itp.). Pytaj, szukaj, odśwież znajomości. To naprawdę 

najlepsza droga do znalezienia pracy. 

Po piąte – przeglądaj oferty pracy z różnych źródeł. 

To prawda, tak jak było to zaznaczone powyżej, że największe szanse na znalezienie pracy mamy 

pytając znajomych, rodzinę, itp., ale warto mieć rozeznanie o tym kogo poszukują pracodawcy, 

przeglądając ogłoszenia internetowe, prasowe, ogłoszenia PUP, itp. Możemy w ten sposób również 

zobaczyć jacy pracodawcy szukają pracowników i co ważne, może się okazać, że regularnie pojawiają 

się ogłoszenia tego samego pracodawcy (dotyczące tego samego stanowiska), co może oznaczać, że 

nie warto nawiązywać współpracy z tą firmą. 

Po szóste – przygotuj skuteczne CV i list motywacyjny. 

O tym pisałam wcześniej (zapraszam do lektury Dokumenty aplikacyjne), ale jeszcze raz podkreślę, że 

nad dokumentami aplikacyjnymi należy spędzić trochę czasu, aby były profesjonalnie napisane i aby 

zainteresowały pracodawcę.  

Po siódme – rozwijaj swoje umiejętności. 

http://www.wojnicz.edu.pl/media/assets/szok/5dokumenty-aplikacyjne.pdf


Możesz brać udział w kursach, szkoleniach i konferencjach. Rozwijaj się, marzenia się spełniają, 

trzeba im tylko pomóc  

A na podsumowanie zapraszam do obejrzenia krótkiego filmiku: 

https://www.youtube.com/watch?v=ViBN04vQ7SY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ViBN04vQ7SY

