
Jak znaleźć satysfakcjonującą pracę?
Instrukcja dla poszukujących sukcesu.

Szukanie  pracy  to  wyzwanie,  które  wymaga  własnej  strategii  działania.  Jeżeli
podejmiesz  je  w  sposób  przemyślany,  z  pewnością  unikniesz  frustracji
spowodowanej  zmarnowanym  czasem  i  brakiem  efektów.  Poniżej  znajduje  się
krótki  instruktaż  opisujący  najważniejsze  kroki,  które  należy  podjąć  aby
skutecznie odnaleźć się na rynku pracy.  

1. Określ  pracę,  jaką  jesteś  zainteresowany –  odpowiedz  sobie  na  pytanie,  
co lubisz robić i w czym jesteś dobry. Wypisz wszystkie propozycje i powieś je  
w widocznym miejscu.

2. Zastanów  się  jaką  wiedzę  i  umiejętności  posiadasz.  Weź  pod  uwagę
kwalifikacje  zawodowe  potrzebne  na danym stanowisku,  przemyśl  także jakie
cechy  charakteru  wymagane  są  na  danym  stanowisku.  Stwórz  listę  miejsc,  
w których praca by Cię satysfakcjonowała.

3. Przygotuj  dokumenty  aplikacyjne –  list  motywacyjny  i  CV.  Pamiętaj,  
że pracodawca poświęci Twoim dokumentom od 10 do 60 sekund. Być może będą
one  biletem  wstępu  do  wymarzonej  firmy  –  zrób  wszystko,  żeby  pracodawca
zapamiętał  Cię  jako  profesjonalistę.  Dbaj  o  rzetelność  informacji,  oryginalność
przekazu oraz estetykę graficzną dokumentów.

4. Samodzielnie szukaj pracy:

 Wykorzystaj networking – uruchom sieć osób, które mogą się zaangażować
w znalezienie Twojej pracy. Rozmawiaj z różnymi osobami o chęci podjęcia
pracy,  proś  innych  o  polecenie  swoim  znajomym  pracodawcom,  możesz
również prosić innych o uruchomienie swoich kontaktów i znajomości w celu
pozyskania  informacji  o  wolnych  miejscach  pracy.  Staraj  się  rozmawiać
bezpośrednio, dąż do konkretnych ustaleń, pokazuj swoją wysoką motywację
do podjęcia pracy, opowiadaj o swoich kompetencjach.

 Odpowiadaj  na  oferty  pracy  umieszczone  w  Internecie  i  prasie  –
sprawdzaj  regularnie  rubryki  z  ofertami  pracy  w prasie  lokalnej,  wchodź  
na strony poświęcone pośrednictwu pracy,  przeglądaj  witryny konkretnych
firm.  Codziennie  wybierz  10  najbardziej  interesujących  ofert  i  dostosuj  
do  nich  swoje  dokumenty  aplikacyjne.  Wyślij  aplikację  w  jak  najkrótszym
czasie od momentu pojawienia się ogłoszenia. 



 Zamieszczaj  własne  ogłoszenia  o  poszukiwaniu  pracy  –  krótko  opisz
swoją osobę, określ jakie stanowisko oraz forma pracy Cię interesuje, podaj
także dane kontaktowe i ewentualne informacje dodatkowe.

 Kontaktuj się bezpośrednio z pracodawcą – złóż dokumenty w siedzibie
firmy. Ważne, aby aplikacja trafiła do osoby zajmującej się rekrutacją.

 Bierz  udział  w  targach  pracy –  bezpośredni  kontakt  z  potencjalnym
pracodawcą może być doskonałą okazją do poznania środowiska i nawiązania
relacji.

 Korzystaj z mediów społecznościowych  – możesz stworzyć własny profil
np.  na GoldenLine,  czy LinkedIn,  który umożliwi  Ci  budowanie właściwego
wizerunku  branżowego.  Skuteczną  metodą  jest  także  korzystanie  z  grup
tematycznych,  skupiających  ludzi  o  podobnych  zainteresowaniach
zawodowych i nie tylko.

 Wysyłaj  e-maile  do  firm  –  jeżeli  jesteś  zainteresowany  konkretnym
przedsiębiorstwem,  wyślij  CV  –  a  najlepiej  uprzedź  o  tym  pracodawcę
telefonicznie. Pokażesz, że jesteś aktywny i bierzesz sprawy w swoje ręce.

5. Skoncentruj się na dobrym przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej; 

 zbierz informacje o firmie do której aplikujesz,
  sprawdź oczekiwania potencjalnego pracodawcy na wybranym stanowisku 
 opracuj  informacje  o  sobie,  zwłaszcza  o  swoich  umiejętnościach  

i  dotychczasowych  osiągnięciach;  pomyśl  także  o  tym  jak  odpowiadać  
na pytania o swoje słabe strony

 przygotuj  się  na  pytania  dotyczące  motywacji  do  pracy  oraz  planowanej
kariery w najbliższym czasie

 zastanów się nad pytaniami, które chciałbyś zadać pracodawcy

Pamiętaj o istnieniu ABC poszukiwania pracy:

Bądź AKTYWNY -  wykorzystuj wszystkie dostępne możliwości, a przede wszystkim
nie czekaj, aż praca sama Cię znajdzie. 
Bądź BEZPOŚREDNI -  najbardziej skuteczny jest kontakt osobisty, a więc spotykaj
się  ze  znajomymi,  pracodawcami  i  innymi  osobami,  które  mogą  wesprzeć  Cię  
w procesie szukania pracy
Bądź CIERPLIWY -  nawet  po wykonaniu kroku A i  B może okazać się,  że trzeba
będzie poczekać na znalezienie pracy.  Miej  na uwadze,  że to proces długotrwały,  
a cierpliwość w końcu przyniesie pozytywne rezultaty.


