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Szukanie zatrudnienia na 
wciąż dynamicznym rynku 
pracy nie może ograniczać się 
jedynie do pokonywania ście-
żek kierujących do potencjal-
nego pracodawcy. Podczas 
tego procesu niezbędne są: 
umiejętność zarządzania wła-
snym czasem, przygotowanie 
dobrej autoprezentacji, zdol-
ności budowania kontaktów 
oraz zbieranie i wykorzysty-
wanie informacji nt. poten-
cjalnych miejsc pracy.

Dla studenta czy absolwenta jest to 
zadanie stwarzające wymierne korzy-
ści, docelowo w postaci oczekiwane-
go miejsca pracy, a ponadto ćwiczące 
niezwykle przydatne umiejętności 
dobrego radzenia sobie zarówno w 
życiu zawodowym, jak i często w oso-
bistym. Zatem od czego warto zacząć?

Krok pierwszy: analiza własnych 
zasobów.

Przed przystąpieniem zarówno 
do poszukiwań, jak i stworzenia 
swojego CV należy dokonać ana-
lizy własnych zasobów. W tym 
przypadku może pomóc doradca 
z Biura Karier, ale możemy też po-
trudzić się sami, bądź skorzystać  
z pomocy zaufanej osoby. Na to dzia-
łanie składa się dokładny i rzetelny 
opis: wykształcenia, kwalifikacji, wie-
dzy, doświadczenia, umiejętności  
i predyspozycji, wreszcie oczekiwań 
zawodowych przyszłego kandydata.

Krok drugi: badanie rynku pracy.

Następny etap to sukcesywne zdobywa-
nie informacji na temat interesujących 
nas branż (np. finansowej, reklamowej) 
i sektorów (publicznych, prywatnych, 
czy pozarządowych), określonych firm, 
poszukiwanych stanowisk, wymagań 
stawianych przez pracodawców (np. 
znajomość języków obcych, obsługi 
komputera), stawek płacowych.

Krok trzeci: kandydat vs. rynek pracy.

Dopasowanie analizy własnych zaso-
bów do wymagań i możliwości rynku 
pracy to kolejne ważne strategiczne 
posunięcie. Należy odpowiedzieć 
sobie na zasadnicze pytania: Cze-
go konkretnie szukam? Jakie mam 
możliwości? Co jest ograniczeniem,  
a co moją szansą? Jakie umiejętności 
powinienem doskonalić? Dopiero po 
tym etapie można świadomie działać, 
zacząć pisanie „dobrze skrojonych” 
dokumentów aplikacyjnych, czy przy-
gotowywać się do spotkań i rozmów 
kwalifikacyjnych. Teraz właśnie możli-
we jest aktywne, dobrze zorganizowa-
ne poszukiwanie pracy. 

Krok czwarty: strategia poszukiwań.

Możliwości dotarcia do potencjalne-
go pracodawcy jest wiele. Wszystko 
zależy od tego, czy korzystamy z ich 
przeważającej większości, często  
i systematycznie. Trzeba też wiedzieć, 
które z nich są najbardziej efektywne  
i wreszcie, czy wiemy jak z nich korzystać?
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Oto przegląd najpopularniejszych 
sposobów znalezienia pracy:

1. Inicjatywa własna – najbardziej 
efektywna i najmniej doceniana:
- tworzenie i korzystanie z własnej bazy 
firm (strony firmowe, katalogi branżo-
we, foldery, materiały reklamowe),
- networking, czyli zdobywanie infor-
macji na temat potencjalnych praco-
dawców wśród bliższych i dalszych 
znajomych oraz  nawiązywanie i dba-
nie o zdobyte kontakty,
- bezpośredni kontakt z pracodawcą  
i/lub po uprzednim telefonicznym 
umówieniu się,
- osobiste dostarczanie (w ostateczno-
ści wysyłanie e-mailem czy tradycyjną 
pocztą ) CV i listów motywacyjnych,
- pilotowanie swojej oferty, tj. kontak-
towanie się z pracodawcą w przeciągu 
7-14 dni po przekazaniu własnych do-
kumentów aplikacyjnych,
-  prowadzenie terminarza kontaktów  
i spotkań z pracodawcami.

2. Internet – ulubione narzędzie pra-
codawców:
- personal branding, czyli świado-
me budowanie swojego wizerunku        
w sieci (założenie odpowiedniego kon-
ta na Facebook, Golden Line, Linke-
dIn…),
- przeglądanie ofert internetowych 
zamieszczanych na stronach konkret-
nych firm,
- odwiedzanie portali z grupami dysku-
syjnymi,
- monitorowanie stron poświęconych 
ofertom pracy: np. www.pracuj.pl.

3. Biura Karier – profesjonalne wspar-
cie w starcie: 
 - stałe korzystanie z usług BK na uczel-
ni, którego celem jest pomoc studen-
tom i absolwentom w skutecznym 
przejściu z okresu nauki do etapu po-
szukiwania zatrudnienia oraz w efek-
tywnym funkcjonowaniu na współcze-
snym rynku pracy,
- usługi BK są nieodpłatne,
- oprócz ofert pracy można skorzystać 
z porad i szkoleń oferowanych przez 
doradców kariery, jak np. w Biurze Ka-

rier Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu:
www.biurokarier.wroclaw.pl

4. Targi Pracy – wiele okazji w jednym 
miejscu: 
- organizowane cyklicznie (zazwyczaj 
raz lub dwa razy w roku – na wiosnę  
i jesień) przez organizacje studenckie, 
Biura Karier,
- dają otwarty dostęp do aplikacji  
firmowych i ofert pracy,
- możliwy kontakt bezpośredni z przed-
stawicielami działów HR,
- przewidują prezentacje firm, wykła-
dy, warsztaty,
- ważne, aby pamiętać o przygotowa-
niu się do spotkania z potencjalnym 
pracodawcą (m.in. mieć ze sobą CV, 
być odpowiednio ubranym, przećwi-
czyć elementy rozmowy.

5 . Studenckie banki pracy – nie tylko 
ratunek dla kieszeni studenta:
- pozyskują oferty prac dorywczych 
(promocje, korepetycje, opieka nad 
dzieckiem),
- przewidywana forma zatrudnienia: 
umowa zlecenie, umowa o dzieło,
- pozwalają na zdobycie doświadcze-
nia również cenionego przez praco-
dawców. 

6. Organizacje studenckie – zabezpie-
czenie na przyszłość:
- działalność wysoko ceniona przez 
przyszłych pracodawców,
- oferują często praktyki studenckie, 
prace w kraju i za granicą, 
- organizują spotkania z praktykami 
biznesu,
- dają możliwość praktycznego rozwi-
jania zdolności komunikacyjnych i or-
ganizacyjnych.
7. Wolontariat – zaangażowanie spo-
łeczne budujące doświadczenie: 
- praca przebiegająca w bardzo zróżni-
cowanym środowisku zawodowym, 
- indywidualnie planowane godziny 
pracy i możliwość sprawdzenia się  
w wielu dziedzinach.

8. Powiatowy Urząd Pracy – korzy-
stanie z jego usług na równi z innymi 
sposobami:
- zapewnia pośrednictwo pracy dla 
wszystkich zainteresowanych i dla 
osób zarejestrowanych w PUP,
- oferuje różne formy wsparcia (np. 
bony, dofinansowania, świadczenia)
- obowiązujące zasady rejestracji: ab-
solwent, zameldowanie stałe lub tym-
czasowe,
- więcej informacji, na:

http://wroclaw.praca.gov.pl/

9. Firmy doradztwa personalnego 
czy „headhunters” – mogą zaskoczyć:
- m.in. szukają pracowników na zlece-
nie pracodawcy,
- można przesyłać do ich bazy swoje 
dokumenty aplikacyjne,
- przeprowadzają nie tylko selekcję, ale 
i rekrutację kandydatów do pracy.

UWAGA! Pośrednictwo pracy i infor-
macje na temat zatrudnienia zgodnie  
z Ustawą o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy są bezpłatne!

W pozostawianych dokumentach apli-
kacyjnych należy umieszczać i podpi-
sywać zdanie:

„Udostępniam moje dane do celów 
rekrutacyjnych zgodnie z Ustawą  
o ochronie danych osobowych z dn. 
29.08.1997 (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 
926, z poź. zm.)”

Powodzenia!

Monika Siurdyban

Doradca kariery, coach ICF
Biuro Karier Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu


