
Jak zwiększyć efektywność poszukiwania pracy? 

Nie ważne czy chcesz zdobyć swoją pierwszą czy kolejną pracę – kilka czynności zawsze 

pozostaje takich samych. Przeglądasz ogłoszenia, wysyłasz CV, chodzisz na rozmowy 

rekrutacyjne. Jak uczynić ten proces efektywniejszym? Wystarczy pamiętać o kilku złotych 

zasadach szukania pracy. 

Twoje doświadczenie a stanowisko, na które aplikujesz 

Jeśli dopiero zaczynasz pracę w danej branży, najlepiej będzie rozejrzeć się za ofertami 

praktyk i staży. Od czegoś trzeba zacząć. Rekruterzy szybciej odpowiedzą na nasze 

zgłoszenie, gdy będzie odpowiadało ich wymaganiom. Przy większym doświadczeniu 

możemy aplikować na młodszych specjalistów lub specjalistów. Ważne, aby nasze 

umiejętności były na takim poziomie na jaki się zgłaszamy. Zostaną szybko zweryfikowane, a 

my nie chcemy już na początku się rozczarować. 

Nie oznacza to oczywiście, że mamy zaniżać własne kompetencje! Jeśli uważasz, że masz 

duże doświadczenie w danej dziedzinie, spokojnie możesz aplikować na wysokie stanowiska. 

Gdy już się na coś zdecydujemy, trzymajmy się obranego kierunku 

Większość  osób zakłada, że będzie szukać pracy w wyuczonym zawodzie. Na początku warto 

poeksperymentować. Różne specjalizacje i pracodawcy pokażą nam szerszą przestrzeń do 

wyboru. Zorientujemy się co lubimy robić, a czego wolelibyśmy unikać. W dzisiejszym 

błyskawicznie zmieniającym się świecie, umiejętność dostosowywania się do zmian jest 

niezbędna. Z drugiej strony, po etapie prób i błędów, powinniśmy przejść do następnego 

etapu i zagłębić się w konkretnym temacie. Jeden obrany kierunek pozwoli stać się 

specjalistą, tak bardzo cenionym przez wszystkich pracodawców.   

Cierpliwości… 

Szukanie pracy to nauka cierpliwości. Jeśli masz szczęście odpowiedź na CV pojawi się 

następnego dnia, a jeśli nie, to możesz czekać na nią nawet miesiącami…ale nie bezczynnie! 

Przygotuj sobie półroczny plan – bądź na bieżąco z ofertami pracy. Nie bój się często 

aplikować. To zaprocentuje. 

Obserwuj rynek pracy 

Chcesz zwiększyć efektywność swoich poszukiwań? Przeglądanie ofert i tworzenie profili w 

portalach rekrutacyjnych może nie wystarczyć. Spróbuj wyprzedzić o krok przyszłego 

pracodawcę. Przyjdź do niego. Nawet jeśli obecnie nie prowadzi rekrutacji. Nie zawsze uda ci 

się spotkać z prezesem, ale osobiste zostawienie CV już jest wyjściem przed długi szereg 

kandydatów. Przy okazji zobaczysz biuro, może poznasz innych pracowników – nie masz nic 



do stracenia. Warto wybrać się także na organizowane targi pracy. Oferują one wiele 

ciekawych szkoleń, próbne rozmowy rekrutacyjne, pomoc w stworzeniu idealnego CV itd. I 

przede wszystkim spotkanie z żywym człowiekiem pracującym w danej firmie, który najlepiej 

odpowie na wszystkie twoje pytania.  

Nie taki pracodawca straszny jak go malują 

Wbrew szerzącym się plotkom – nie ma się czego bać. Pracodawca też człowiek, i też kiedyś 

rozpoczynał swoją karierę zawodową. Uświadomienie sobie tego jest bardzo ważne. Stres 

tylko nam przeszkadza. Idąc na rozmowę rekrutacyjną zamiast myśleć o tym kogo spotkamy, 

postarajmy zebrać jak najwięcej informacji o samej firmie. Czym się zajmują, jakie oferują 

warunki pracy, czego wymagają na konkretnym stanowisku itp. Poznajmy firmę – to bardzo 

ułatwia zrobienie pozytywnego pierwszego wrażenia. 

Bądź aktywny 

Propozycje dopasowane do twoich predyspozycji istnieją! Zapamiętaj to i nie poddawaj się. 

Czasami warto zaryzykować. Jeśli źle czujesz się w obecnej pracy – zmień ją. Nie bój się zrobić 

kroku w tył w swojej karierze zawodowej. Stanowisko niżesz rangą jest przecież przejściowe, 

a pracodawcy cenią aktywne, odważne osoby, które pragną chłonąć nową wiedzę i 

doświadczenie.  
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