
Co trzeba wiedzieć o poszukiwaniu pracy? 

Znalezienie satysfakcjonującej pracy, zależy przede wszystkim od aktywności własnej. Szukanie pracy 

to też praca, której wykonanie wymaga zaangażowania, cierpliwości i odporności na stres. Im więcej 

różnych sposobów poszukiwania pracy wykorzystasz, tym większe prawdopodobieństwo jej 

znalezienia.  

ABC poszukiwania pracy 

Aktywność – bądź aktywny, wykorzystuj wszelkie dostępne możliwości, a przede   

                       wszystkim nie czekaj, aż praca sama Cię znajdzie. 

Bezpośredniość – najefektywniejsze są bezpośrednie kontakty ze znajomymi,    

                                pracodawcami czy urzędami pracy. 

Cierpliwość – nawet po wykonaniu kroku A i B może okazać się, że trzeba będzie  

                         poczekać na znalezienie pracy. Miej na uwadze, że to proces    

                         długotrwały i konieczne jest wykazanie się cierpliwością. 

 

Poszczególne działania  można odnieść do wykonywania obowiązków na stanowisku pracy. 

Pracując na pełnym etacie trzeba Aby znaleźć pracę trzeba 
Być za coś odpowiedzialnym (wykonywać 
obowiązki, postępować zgodnie z procedurami). 

Ustalić swój własny zakres odpowiedzialności 
(rzeczy które musisz wykonać by znaleźć pracę). 

Odbić kartę pracy lub być w pracy na czas. Wstawać wcześnie o ustalonej godzinie by 
zacząć poszukiwanie pracy. 

Pracować cały tydzień, przynajmniej 40 godzin w 
tygodniu. 

 Szukać pracy wytrwale cały tydzień, najlepiej 40 
godzin w tygodniu. 

Składać raporty szefowi, który sprawdza czy 
wywiązujesz się ze swoich obowiązków. 

Być swoim własnych szefem lub ustanowić nim 
swojego przyjaciela, by mieć pewność, że 
wywiązujesz się ze swych obowiązków 
związanych z poszukiwaniem pracy. 

 

Plan  poszukiwania pracy 

1. Codziennie spisuj sobie listę „rzeczy do zrobienia” – zaplanuj sobie co masz zrobi by znaleźć 

pracę. 

2. Składaj swoje ogłoszenia wczesnym rankiem, to robi dobre wrażenie i daje czas na 

wypełnienie kwestionariuszy, stawianie się na rozmowie kwalifikacyjnej, poddawanie się 

testom. 

3. Dzwoń do pracodawców, aby dowiedzieć się w jakich godzinach najlepiej pytać o pracę, 

niektóre firmy przyjmują podania tylko  w wybranych godzinach czy dniach tygodnia. 

4. Zawsze gdy wychodzisz z domu bierz ze sobą życiorys. 

5. Powiadom jak największą ilość osób o tym, że szukasz pracy. Utrzymuj kontakty ze 

znajomymi i każdym, kto może ci pomóc znaleźć pracę. 

6. Czytaj broszury i inne publikacje o tym, jak znaleźć zatrudnienie. 

7. Gdy dowiesz się o wolnym miejscu pracy pod koniec dnia urzędowania dzwoń od razu!  

Nie czekaj do następnego dnia! 

8. Zapisuj wszystkich pracodawców, z którymi się kontaktujesz, daty spotkań z nimi oraz 

nazwiska osób, z którymi rozmawiałeś. W przeciwnym wypadku szybko się pogubisz. 

9. Jeśli to możliwe zgłaszaj się jednocześnie do kliku zakładów pracy w tym samym rejonie – 

oszczędzi ci to czasu i pieniędzy! 

10. W razie potrzeby nie bój się skorzystać ze wsparcia doradców zawodowych lub instytucji 

mających za zadanie wspierać osoby bezrobotne. 

11. Nie wysyłaj tego samego CV do wszystkich firm, różnicuj je pod kątem zadań i obowiązków 

 na stanowisku pracy, o które się ubiegasz. 


