
Jolanta Pluta Choszczno, 8 marca 2003r.
Ul. Jagiełły 32B/5
73-200 Choszczno
tel. (0-95)-765-20-16

Wydawnictwo
Edgard Multimedia
Ul. Jastrzębowskiego 22
02-786 Warszawa

Szanowni Państwo !

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opublikowanie tekstu pt. „Moja

pierwsza praca – sukces zawodowy” w edukacyjnym serwisie internetowym

Profesor.pl.

Ufam, iż przedstawiona propozycja zaciekawi wielu nauczycieli szkół

ponadgimnazjalnych i pozwoli na wykorzystanie prezentowanych materiałów na

przedmiocie z podstaw przedsiębiorczości.

Z poważaniem

Jolanta Pluta
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Temat:

Moja pierwsza praca – sukces zawodowy.
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ETAPY AKTYWNEGO
POSZUKIWANIA PRACY

ROZPOZNANIE RYNKU PRACY

ROZPOZNANIE WŁASNYCH MOŻLIWOŚCI
ZAWODOWYCH

POSZUKIWANIE POTENCJALNYCH
PRACODAWCÓW

(Ogłoszenia w prasie codziennej, gazetach reklamowych, specjalistycznych
czasopismach, w telewizji lokalnej, radiu, urzędzie pracy, na słupach ogłoszeniowych,

w internecie).

NAWIĄZANIE KONTAKTU Z PRACODAWCAMI I
ZAPREZENTOWANIE SIEBIE

(Instytucje zajmujące się pośrednictwem pracy tj. urzędy pracy, agencje doradztwa
personalnego, instytucje działające przy związkach zawodowych, czy też wyższych

uczelniach).
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Źródło: Rządowe Centrum Studiów Strategicznych
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Moja wschodząca gwiazda
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PIĘĆ PRZYKAZA Ń AKTYWNEGO
POSZUKIWANIA PRACY

1. ZNAJOMOŚCI
(nie chodzi tu wcale o kumoterstwo, ale o naturalną chęć
zatrudnienia kogoś, kto jest polecany przez osobę, którą

pracodawca darzy zaufaniem).

2. POŚREDNICTWO URZ ĘDU PRACY
(Korzystaj z porad jego pracowników i czytaj oferty wywieszone

na tablicy ogłoszeniowej).

3. DZWONIENIE DO FIRM I ROZSYŁANIE PODA Ń
(Jeśli w twojej okolicy działa biuro doradztwa zawodowego,

odwiedź je koniecznie i zostaw swoją ofertę).

4. CZYTANIE OGŁOSZE Ń
(Nie odkładaj na później telefonów do ogłaszających się firm – im
szybciej zadzwonisz, tym większa szansa,że miejsce wciąż będzie

wolne).

5. CZEKANIE NA OKAZJ Ę
(Napisz ogłoszenie o tym jakiej pracy potrzebujesz i czekaj na

wiadomości od pracodawcy)

UWAGA:
Jest jeszcze jeden sposób szukania pracy – bardzo uciążliwy, ale
niekiedy skuteczny – to bezpośrednie wizyty w miejscach, gdzie
chciałbyś pracować. Ubierz się odpowiednio, weź do ręki swój
życiorys i odwiedzając firmy, sklepy, przedsiębiorstwa, pytaj o

możliwość zatrudnienia. Zostaw wszędzie kopie swojegożyciorysu
– jeśli dzisiaj nie byli zainteresowani twoją ofertą, kto wie, co

będzie jutro ...
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CURRICULUM VITAE

Na początku CV podaj
swoje dane, adres i
telefon kontaktowy.
Przyjęte jest też
podawanie stanu
cywilnego.

Zacznij od ostatniej
szkoły, uczelni, którą
ukończyłeś. Jeżeli jesteś
w trakcie nauki, warto to
zaznaczyć.

Przyszłego szefa
najbardziej interesują
twoje ostatnie
doświadczenia.
Podawaj je w
kolejności od
najnowszych do
najstarszych.

Wspomnij o
kwalifikacjach, które
mogą być istotne dla
pracodawcy.

Lepiej pomiń
dziedziny, które mogą
nie spodobać się
pracodawcy (np. skoki
na linie).

CV, które nie zawiera
tej formułki
poświadczonej twoim
podpisem, zostanie po
prostu wyrzucone do
kosza.

Imi ę i nazwisko: Jan Nowak
Adres: Ul. Wysoka 1m.38,

73-200 Choszczno
Numer telefonu: (0-95) 765-20-99
Data i miejsce urodzenia: 18.08.1978r. Choszczno
Stan cywilny: wolny

Wykształcenie:
1998- obecnie Zarządzanie i Marketing,

Uniwersytet Szczeciński
1993- 1998 Technikum Handlowe,

Choszczno
Kursy: 2000 kurs szybkiego czytania,

Doświadczenia zawodowe:
2002 – obecnie TESCO Stargard

Szczeciński -zastępca
kierownika odpowiedzialny
za dział odzieży męskiej i
damskiej

2000 - 2001 Moda Męska – Choszczno
sprzedawca

1998 – 2000 Drogeria, Choszczno
sprzedawca

Dodatkowe umiejętności:
Znajomość języka angielskiego i rosyjskiego biegła
znajomość języka niemieckiego na poziomie podstawowym
prawo jazdy kategorii B

Zainteresowania:
muzyka poważna, fotografowanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
niezbędne w procesie rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia
28.08.1997r. o ochronie danych osobowych; Dz. U. Nr 133, poz.
883)

Jan Nowak
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Wzór listu motywacyjnego

Tu wpiszimię i nazwisko Tu wpiszmiejscowość i datę
orazadres

Wpisz imię i nazwiskoosoby do
której adresujesz list, jejstanowisko
oraznazwę firmy/instytucji

Teraz wpisz nagłówek:
Szanowny Panie/Szanowna Pani/Szanowni Państwo

W pierwszym zdaniu powinna pojawić się informacja o tym, że starasz

się o przyjęcie do pracy i o jakie stanowisko się ubiegasz.

W drugiej kolejności opisz swoje wykształcenie, umiejętności,

doświadczenie zawodowe.

Następnie uzasadnij,dlaczego twoja kandydatura na dane stanowisko

jest warta rozważenia przez pracodawcę.

Zakończ zwrotem
grzecznościowym

Z poważaniem/ Z wyrazami szacunku

Tutaj złóż swój czytelny podpis

......................................................

Załączniki:
W tym miejscu wymień dokumenty,
które dołączasz do listu.
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Jan Nowak Choszczno, 01 marca 2003r.
Ul. Wysoka 1m.38
73-200 Choszczno

Pani
Lucyna Chojnacka
Dyrektor
Przedsiębiorstwa
Wielobranżowego „PLAST”

Numer referencyjny: 234/34

Dotyczy: Pracy w charakterze kierownika sprzedaży

Szanowna Pani,

zapoznałem się z Państwa ogłoszeniem wGazecie Codziennej z 25 lutego
bieżącego roku. Skłoniło mnie ono do napisania do Pani prośby rozpatrzenia mojej
kandydatury.

Pragnę rozpocząć pracę w Państwa Przedsiębiorstwie i przeprowadzić się do
Szczecina natychmiast po zakończeniu studiów.

W maju tego roku przystąpię do obrony pracy magisterskiej, kończącej studia
na kierunku zarządzani i marketing. Jednak moje zainteresowania przedsiębiorczością
rozpoczęło się już w szkoleśredniej. Pogłębiały je obowiązki w kolejnych firmach. Po
ukończeniu szkołyśredniej podjąłem pracę w handlu detalicznym, gdyż od zawsze
stanowił on przedmiot mojego największego zainteresowania. Sądzę, że stanowisko w
Państwa firmie powozili mi wykorzystać i rozwijać dotychczas zdobytą wiedzę.

Do listu załączamżyciorys. Jestem przekonany,że moje wykształcenie i
kwalifikacje odpowiadają Waszym wymaganiom, jednak curriculum vitae nie mówi o
mnie wszystkiego, nie oddaje wszystkich moich zalet. Z rozmów z klientami i
przełożonymi wiem,że posiadam motywację i zdolności niezbędne do odniesienia
sukcesu. Moje szerokie doświadczenie daje mi pewność, że podołam obowiązkom na
nowym stanowisku.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej kandydatury.

Z poważaniem

Imię i nazwisko
(własnoręczny podpis)
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ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

1. Ubierz się stosownie do sytuacji – nawet jeśli zwykle chodzisz w
dżinsach, tym razem włóż garsonkę (jeśli jesteś kobietą) lub garnitur , a
co najmniej marynarkę (jeśli jesteś mężczyzną).

2. Przywitaj się – podaj rękę (chyba,że prowadzący siedzi za biurkiem i nie
zdradza najmniejszej ochoty,żeby się z tobą przywitać), przedstaw się.

3. Odpowiadaj na pytania, wyrażaj się jasno i zwięźle. Unikaj mówienia
„yyyyyyyyyyyy...” i powtarzania się.

4. Staraj się robić wrażanie osobybezpośredniej i zdecydowanej. Często
patrz rozmówcy w oczy, próbuj z nim nawiązać kontakt, oczywiście bez
żadnej poufałości.

5. Jeśli prowadzący rozmowę da ci zaskakujące zadanie np. „Niech pan
spróbuje mnie przekonać, że nie powinno zakazywać się handlu w
niedzielę”, nie zdziw się. On po prostu stara się sprawdzić twoja zdolność
argumentacji. Są jednak pytania, na które nie musisz odpowiadać – nikt
nie ma prawa naruszyć twojej prywatności. Jeśli na przykład ktoś zada ci
pytanie, czy w twojej rodzinie sa alkoholicy, odpowiedz: „Bardzo
przepraszam, ale na to pytanie nie udzielę odpowiedzi”.

6. Nie przechwalaj się umiejętnościami, których nie posiadasz i sukcesami,
których naprawdę nie odniosłeś. Pracodawca może przecież sprawdzić,
czy naprawdę jesteś autoremświetnego programu komputerowego albo
czy dobrze znasz język włoski.

7. Jeśli zostaniesz zapytany o swoje oczekiwania finansowe, nie wstydź się
powiedzieć, ile chciałbyś zarabiać. Oczywiście warto przy tej okazji
wykazać się zdrowym rozsądkiem – zbyt wysokie roszczenia mogą zrazić
pracodawcę. Można też próbować uchylić się od odpowiedzi,
wyjaśniając, że oczekuje się podobnego wynagrodzenia, jakie w tej firmie
otrzymują osoby na zbliżonych stanowiskach i o podobnych
kwalifikacjach.
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