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Macie dużo

szczęścia,
wchodząc na rynek pracy właśnie teraz. Nie tylko dlatego,
że poziom bezrobocia jest rekordowo niski – pracodawcy
deklarują, że wciąż chcą zatrudniać kolejne osoby.
W jaki sposób na tym skorzystacie? Do tej pory absolwenci
potrzebowali około dwóch lat, żeby znaleźć pierwszą
dorosłą, prawdziwą pracę. Wam może się to udać
znacznie szybciej.
Rynek pracownika nie oznacza jednak, że nie musicie się
już starać. Wciąż trzeba wysyłać CV, chodzić na rozmowy
kwalifikacyjne, robić dobre wrażenie i pilnować się, żeby nie
pisać głupot w sieci. OK, może rekruter nie wrzuca
na co dzień filmów na Snapchat czy zdjęć na Instagram,
ale jeżeli będzie chciał Was sprawdzić, dotrze wszędzie.
Nie zapominajcie też, że Waszym rówieśnikom również
marzy się fajne zajęcie za dobre pieniądze – nie tylko Wy
staracie się o angaż w danej firmie.
I właśnie dlatego przygotowaliśmy dla Was nową,
dostosowaną do obecnych realiów rynku pracy
„Twoją Karierę”. Jest to kompleksowy poradnik
poświęcony szukaniu pracy, dzięki któremu dowiecie się,
jak napisać naprawdę dobre CV, a potem bez większego
wysiłku dopasować je do różnych ogłoszeń.
Zdradzamy również, jakie pytania na pewno padną podczas
rozmowy kwalifikacyjnej, podpowiadamy, o co Wy
powinniście zapytać rekrutera, tłumaczymy różnice między
poszczególnymi rodzajami umów o pracę oraz
informujemy, jakich zarobków możecie się spodziewać
na początku swojej zawodowej drogi.
Mamy nadzieję, że „Twoja Kariera” ułatwi Wam stawianie
pierwszych kroków na rynku pracy i dzięki radom w niej
zawartym spełnicie swoje zawodowe marzenia.
Marta PIĄTKOWSKA
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Jak skutecznie szukać pracy

GDZIE SĄ O

Alicja ARNDT • Manager ds. Edukacji i Wsparcia Klientów

Wszyscy w jakimś stopniu jesteśmy obecni w Internecie.
Czytamy artykuły, oglądamy filmy, zakładamy konta
w mediach społecznościowych. Pracodawcy zdają sobie
z tego sprawę, dlatego z roku na rok rośnie liczba stron
publikujących oferty pracy on-line.
Warto wiedzieć, gdzie można znaleźć te najlepsze.

P

rzede wszystkim jeśli
marzysz o karierze u konkretnego pracodawcy,
zajrzyj na jego stronę.
Nawet małe firmy posiadają
już swoje adresy WWW i to tam
publikują informacje o wakatach.
Firmy, które rekrutują więcej lub
częściej, zwykle mają wyodrębnione
miejsce na stronie na najważniejsze
informacje na temat otwartych
rekrutacji. Żeby znaleźć ogłoszenie
na takiej stronie, szukaj w pierwszej
kolejności zakładki „Kariera” albo
„Praca”. Mniejsze firmy natomiast
umieszczają je po prostu w sekcjach
poświęconych aktualnościom,
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zespołowi czy w wyznaczonym
miejscu obok danych kontaktowych.

Nie zniechęcaj się
brakiem odpowiedzi
Niestety nie zawsze firma, która
zamieszcza na swojej stronie oferty
pracy, odzywa się od razu. Wielu
pracodawców w ten sposób tworzy
bazę kandydatów, którą wykorzysta
w przyszłości, gdy pojawią się realne
potrzeby rekrutacyjne.
Na stronach karierowych zwykle
znajdziesz też adres, na który
możesz wysłać tak zwaną spontaniczną aplikację, jeśli nie znalazłeś
oferty, która by cię zainteresowała.

Pamiętaj jednak, żeby napisać
w wiadomości, jaki masz pomysł na
siebie i w jakim kierunku chcesz się
rozwijać. Jeśli napiszesz, że weźmiesz jakąkolwiek pracę, rekruter
może się obawiać, że chcesz w jego
firmie tylko „przezimować” i odejdziesz po kilku miesiącach.

Serwisy rekrutacyjne
Kolejnym miejscem, które warto
odwiedzić, są serwisy z ofertami pracy. Polskim przykładem jest serwis
GoldenLine.pl. Tego typu strony
dają możliwość filtrowania ofert
między innymi po stażu pracy
czy lokalizacji.
Oferty przypisywane są też przez
rekruterów do konkretnych branż
– zwykle związanych z charakterem
stanowiska, czasem z profilem firmy.
Zatem ogłoszeń o wakacie doradcy
bankowego dobrze szukać zarówno
w branży sprzedaż, jak i finanse.
Podczas filtrowania zwróć też
uwagę na branżę staże i praktyki.
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Ą OGŁOSZENIA?

Pierwsza praca
Coraz więcej serwisów tworzy
specjalne zakładki przeznaczone dla
osób z mniejszym doświadczeniem,
np. „Praca dla studenta” albo
„Pierwsza praca”. Nawet jeśli masz
już doświadczenie, to warto do nich
zajrzeć – oprócz ofert zwykle
znajdziesz tam porady rekruterów
dotyczące m.in. przygotowania do
rozmowy i pierwszych dni w pracy.

Wszystko w jednym
Jeśli nie chcesz przeglądać każdego
serwisu odrębnie, skorzystaj z agregatorów ofert pracy. Strony te
zaciągają ogłoszenia z różnych
serwisów. Jeśli któreś cię zainteresuje, po kliknięciu w nie zostaniesz
przekierowany do właściwego
serwisu, przez który będziesz mógł
złożyć aplikację.

Nie tylko Snapchat
Zadbaj również o swoją obecność
w mediach społecznościowych,

goldenline.pl
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zwłaszcza tych związanych
z rozwojem kariery. Konsultanci z agencji doradztwa personalnego oraz rekruterzy z firm
wykorzystują do rekrutacji
właśnie ten kanał i samodzielnie
wyszukują odpowiednich kandydatów. Rejestracja zawsze jest darmowa dla użytkownika, ewentualne
koszty ponosić będzie rekruter.
W przypadku serwisów pozwalających stworzyć wirtualne CV pamiętaj, aby ściśle trzymać się narzuconej przez formularz struktury.
W przeciwnym razie twoje CV może
nigdy nie trafić do rekrutera, ponieważ nie będzie spełniało określonych przez niego warunków (na
przykład jeśli informacje o wykształceniu podasz w miejscu przeznaczonym na opis umiejętności).
Media społecznościowe mają
jeszcze tę zaletę, że pozwalają od
razu na bezpośredni kontakt
użytkowników. Możesz zatem nie
czekać, aż rekruter sam cię znajdzie,

ĄC
SZUKAJ
N-LINE,
PRACY O
SIĘ
OPŁAC A
STAĆ
SKOR ZY
YSTKICH
ZE WSZ
OŚCI
MOŻLIW

tylko
samodzielnie go
wyszukać
i przesłać mu
zapytanie o aktualne rekrutacje. Warto
to zrobić zwłaszcza
w przypadku rekruterów agencyjnych – oni z pewnością prowadzą
wiele rekrutacji.

Branża się kłania
Zajrzyj także do portali branżowych.
Wiele spośród nich zaciąga z serwisów z ogłoszeniami oferty ze swojej
branży, więc wstępną selekcję
będziesz mieć za sobą. Dzięki
aktualnościom zamieszczanym na
takich portalach dowiesz się również, które firmy planują inwestycje,
a w konsekwencji – na pewno będą
szukać nowych pracowników.
Dzięki temu będziesz wiedzieć, do
której firmy warto wysłać aplikację.
Choćby i spontaniczną.
TWOJA
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JEŚLI NIE
W INTERNECIE

to
gdzie?
Szukanie pracy poza siecią ma sens i przynosi
dobre efekty. Trzeba się tylko trochę nachodzić.
I to dosłownie.

Ewa IŻYKOWSKA • Strategic Client Manager

P

rzeglądanie ogłoszeń
w Internecie jest na pewno
wygodne i pozwala zaoszczędzić sporo czasu, jeżeli
jednak poważnie podchodzimy do szukania pracy, warto
skorzystać z dodatkowych możliwości, które powstały m.in. z myślą
o osobach poszukujących pracy.
Oto one.

Targi pracy

Targi to odpowiednie miejsce dla
osób, które chcą osobiście poznać
pracodawców oraz zweryfikować
swoje umiejętności. Zanim się
jednak na nie wybierzesz, sprawdź,
dla kogo są przeznaczone. Organizuje się zarówno ogólnobranżowe
targi pracy, jak i specjalistyczne,
skierowane do konkretnych kandydatów (np. osób zainteresowanych

10 |
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pracą w branży IT, sprzedaży czy
studentów bez doświadczenia).
Niewątpliwą zaletą targów jest
możliwość ustalenia, jakich
kompetencji i umiejętności oczekuje
od kandydata pracodawca, który go
zainteresował, oraz jakie warunki
zatrudnienia oferuje. Taka
minirozmowa w sprawie pracy
pozwoli na uzyskanie informacji,
których pracodawca nie uwzględnił
w ogłoszeniu. Jednocześnie
kandydat ma szansę odpowiednio
zaprezentować się pracodawcy,
który zapamięta go lepiej niż
poprzez kartkę papieru, jaką jest
dokument aplikacyjny.
Obecność na targach pracy daje
możliwość bezpośredniego pozostawienia swojego CV. Z tego
powodu warto przyjść na targi
uzbrojonym w co najmniej kilkana-

ście kopii aktualnych dokumentów
aplikacyjnych.
Często na targach pracy, oprócz
osób odpowiedzialnych za rekrutację, pojawiają się pracownicy
działów, w których są wakaty. To
idealna okazja, aby porozmawiać
z nimi o warunkach pracy na
konkretnym stanowisku. Warto
pokonać nieśmiałość i pytać
o wszystko, co cię interesuje. Te
osoby przyszły tam właśnie po to,
żeby rozwiać twoje wątpliwości.

Biura karier

Biura karier to świetne źródło
informacji na temat rynku pracy.
Działają coraz prężniej, zapewniając
studentom nie tylko oferty pracy, ale
również doradztwo zawodowe.
Coraz więcej takich biur oferuje
pomoc w wyznaczaniu ścieżki
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zawodowej,
zapraszając
na rozmowę
z doradcą oraz
na testy kompetencyjne.
By wybrać się
do biura karier, nie
musisz być przygotowany – szczególnie
jeśli jeszcze nie masz
żadnego doświadczenia.
Na miejscu dostaniesz informacje
o tym:
• jak i gdzie szukać pracy,
• jak napisać CV i list motywacyjny.
Dzięki wizycie w biurze karier
zdobędziesz informacje nie tylko
o aktualnych ofertach pracy, praktyk
i staży, ale również o:
• zbliżających się targach pracy,
• szkoleniach zawodowych,

goldenline.pl
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Aby wyłowić „perełki”
spośród kandydatów, firmy
za pośrednictwem biur karier
organizują coraz częściej warsztaty,
szkolenia, spotkania ze studentami,
które często kończą się propozycją
pracy złożoną uczestnikom. Warto
brać udział w takich wydarzeniach,
poszerzając swoją wiedzę na temat
pracodawców, a tym samym
ułatwiając sobie wybór wymarzonego pracodawcy. Zamiast wysyłać
CV i czekać na odpowiedź, może-

??

my tu i teraz dać sobie szansę na
zatrudnienie.

Bezpośrednio
Witryny – przyglądaj się nim. Widzisz
ofertę pracy na szybie w sklepie?
Wejdź, zapytaj, być może akurat
trafisz na osobę decyzyjną, na której
zrobisz dobre wrażenie, i dostaniesz
pracę. Jeśli nie uda ci się bezpośrednio porozmawiać z szefem, personel udzieli ci odpowiedzi na kilka
pytań, zanim zgłosisz się na rozmowę o pracę. Oszczędzisz w ten
sposób czas i zobaczysz, jak dane
miejsce wygląda „od kuchni” i co
mówią o nim pracownicy. Dzięki tak
prostemu zabiegowi pracodawcy
bardzo często znajdują pracowników wśród klientów. Kto lepiej
sprzeda dany produkt niż osoba,
która sama go kupuje?
TWOJA
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Jak skutecznie szukać pracy

BRAK
DOŚWIADCZENIA

to nie problem
Zastanawiasz się, o czym będziesz rozmawiać,
skoro właśnie szukasz pierwszej pracy i nie masz
doświadczenia? My wiemy i zamierzamy cię
do tej rozmowy przygotować.
Alicja ARNDT • Manager ds. Edukacji i Wsparcia Klientów

Z

azwyczaj w przypadku
rekrutacji na stanowisko
asystenta i młodszego
specjalisty doświadczenie
zawodowe nie jest wymagane.
Firmy zakładają, że najważniejszych
rzeczy nauczysz się na miejscu.
Rekrutera będzie interesowało, czy
odnajdziesz się w firmie i będziesz
w stanie dobrze wykonywać swoje
zadania. Stąd między innymi pytania
o mocne strony i kompetencje,
które świadczą o twoim potencjale.
Tylko od ciebie zależy, czy dobrze je
sprzedasz.

Podsumowanie
Spisz na kartce wszystkie swoje
prace dorywcze i projekty. Miesiąc
serwowania kawy czy korepetycje
udzielane dzieciom sąsiadów też się
liczą. Odpowiedz sobie na pytania:
– Jaka była wtedy moja rola?
– Jaką wartość wniosłem/am?
– Czego się dzięki temu nauczyłem/am?
– Z jakimi sytuacjami przyszło mi

14 |

TWOJA

kariera

TK_2017_01_brak_doswiadczenia.indd 14

się wtedy zmierzyć?
Tego typu doświadczenia na
pierwszy rzut oka mogą wydać ci się
nieistotne, jednak dla rekrutera mają
konkretną wartość – świadczą
o twojej proaktywności, zaangażowaniu i pracowitości.

Szukaj głębiej
Przypomnij sobie, w jakich jeszcze
sytuacjach miałeś okazję szlifować
umiejętność pracy w zespole,
szybkiego uczenia się czy negocjacji. Może prowadziłeś jakiś projekt
na studiach? Albo organizowałeś
wydarzenie związane z twoją pasją?
Opowiedz rekruterowi o tym, jak te
doświadczenia pozwoliły ci pójść
naprzód i pozytywnie wpłynęły na
przyszłą pracę.
Potrzebne pracodawcy umiejętności
można świetnie rozwijać także poza
biurem. Na przykład kobiety podczas urlopu macierzyńskiego
i wychowawczego mają szansę
szlifować kompetencje w zakresie
zarządzania czasem czy wielozada-

niowości. Później mogą z nich
korzystać jako office czy project
managerowie.

Przygotuj się do rozmowy
Rekruterzy lubią, gdy kandydat wie,
z kim i o czym rozmawia. Sprawdź
stronę firmy, przejrzyj zakładkę
aktualności, poczytaj o branży.
Zyskasz w ten sposób dodatkowe
punkty już podczas rozmowy.
Niestety niektórzy kandydaci nie
przygotowują się do spotkania
rekrutacyjnego, znacząco obniżając
swoje szanse na powodzenie.
Często jedynie znają nazwę firmy
i treść ogłoszenia. Według rekruterów może to świadczyć o braku
zaangażowania, a nierzadko także
o niesolidności kandydata. Przykładowo, jeśli aplikujesz do działu
sprzedaży, to zdobycie wiedzy na
temat działalności firmy przed
rozmową rekrutacyjną stanowi
niezbędne minimum. Przecież tak
jak traktujesz rekrutera, tak potraktujesz też potencjalnego klienta.
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Rozmowa rekrutacyjna

CV
dzięki któremu
dostaniesz
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CV

Dostosuj CV
DO OGŁOSZENIA

Jeżeli miałybyśmy dać ci jedną radę odnośnie do tego, jak efektywnie szukać pracy, brzmiałaby ona
– nie wysyłaj wszędzie tego samego CV. Dostosowanie dokumentów aplikacyjnych do
konkretnego ogłoszenia jest niezbędne, by przykuć uwagę rekrutera i zapewnić sobie udział
w rozmowie kwalifikacyjnej. Opis stanowiska zamieszczony w ogłoszeniu podpowiada, jakie są
oczekiwania pracodawcy. To właśnie na nie musisz odpowiedzieć. Poniżej przedstawiamy
przykładowe rozwiązania.
Joanna HNATKOWSKA • Młodszy Specjalista ds. HR

Profil kandydata
Załóżmy, że jesteś młodą osobą,
która szuka pracy na pełen etat.
Studiujesz zaocznie logistykę lub
właśnie ukończyłeś studia. Do tej
pory byłeś członkiem samorządu
studenckiego i aktywnie brałeś
udział w wielu projektach, m.in.
prowadziłeś fanpage swojego
wydziału i organizowałeś koncerty
podczas juwenaliów. Dodatkowo
masz certyfikat z języka angielskiego
na poziomie B2, prawo jazdy
kategorii B i kurs pierwszej pomocy.
Dobrze znasz MS Office i jesteś
mistrzem Excela. Kilka lat temu
pracowałeś przy zbiorach owoców,
w wakacje zaś pomagałeś
w magazynie – rodzinnym biznesie.
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Agnieszka NAPORA • HR Business Partner

Na pierwszym roku studiów
spróbowałeś także swoich sił jako
konsultant w call center, zarówno
na infolinii, jak i w obsłudze
połączeń wychodzących. Znalazłeś
trzy oferty pracy, na które
postanowiłeś aplikować. Żeby twoja
aplikacja zainteresowała rekrutera,
konieczne jest dostosowanie
informacji o doświadczeniu
zawodowym i umiejętnościach
do poszczególnych ofert. Zobacz,
jak to może wyglądać w praktyce.

Nie ilość, lecz jakość
Nie bój się pomijać niektórych
informacji o swoich
dotychczasowych doświadczeniach.
W żadnym z CV nie zamieszczaj

informacji o pracy przy zbieraniu
owoców, ponieważ to
doświadczenie nie jest adekwatne
do żadnego ze stanowisk.
Nie umieszczaj w nim też części
projektów realizowanych w czasie
współpracy z samorządem
studenckim, między innymi
informacji o prowadzeniu
fanpage’ów. Takim doświadczeniem
pochwal się podczas aplikacji na
stanowiska z obszaru marketingu!
Jak widzisz, swój życiorys możesz
i powinieneś opisać w sposób
dostosowany do ogłoszenia, bo to
właśnie tworzenie CV pod
konkretne stanowisko jest kluczem
do sukcesu i daje ci większe szanse
na kontakt z rekruterem.
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MŁODSZY SPECJALISTA
DS. SPRZEDAŻY
Wymagania na tym
stanowisku:
• doświadczenie
w sprzedaży,
• zdolność szybkiego
uczenia się,
• komunikatywność
i otwartość,
• prawo jazdy kategorii B.

Po pierwsze zaprezentuj swoje
doświadczenie sprzedażowe – pracowałeś przecież jako konsultant
w call center. Jeśli możesz pochwalić się liczbą zdobytych klientów
albo świetną realizacją założonego
planu sprzedażowego – zrób to!
Podkreśl także projekty, w które
angażowałeś się na studiach, na
przykład organizowanie koncertów
jest dowodem na to, że lubisz
wyzwania i realizujesz cele, które
sobie wyznaczyłeś.
Bardzo ważna w przypadku pracy
w sprzedaży jest umiejętność
komunikacji i otwartość w kontaktach z ludźmi. Stwórz sekcję
„Umiejętności” i opisz te ze swoich
cech, które według ciebie będą
przydatne na tym stanowisku,
bazując na informacjach zawartych
w ogłoszeniu.
Jest duża szansa, że jako handlowiec będziesz pracować „w terenie”.
W ogłoszeniu jednym z wymagań
jest prawo jazdy kategorii B, więc
koniecznie pochwal się nim w sekcji
„Dodatkowe informacje”.
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RECEPCJONISTA/
RECEPCJONISTKA (ZE
ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA
ANGIELSKIEGO)
Wymagania na tym
stanowisku:
• dobra organizacja czasu
własnego,
• umiejętność pracy nad
kilkoma rzeczami
równocześnie,
• znajomość języka
angielskiego,
• doświadczenie
w obsłudze klienta będzie
dodatkowym atutem,
• wysoka kultura osobista.

Podczas tworzenia CV pod kątem
tego stanowiska, podkreśl doświadczenie w pracy w call center. Dzięki
temu, że pracowałeś już w obsłudze
klienta, wyróżnisz się na tle innych
kandydatów.
Praca w recepcji wiąże się z robieniem wielu rzeczy naraz, warto więc
pokazać, że taki styl pracy nie jest ci
obcy. Działając w samorządzie
studenckim, z pewnością nie raz
musiałeś sobie radzić w podobnych
sytuacjach.
W ogłoszeniu jednym z wymagań
jest znajomość języka angielskiego.
Zamieść tę informację w osobnej
sekcji. Możesz się również spodziewać, że podczas rozmowy rekrutacyjnej lub telefonicznie rekruter
będzie chciał sprawdzić twoje
umiejętności. Przygotuj się więc na
pytania w języku angielskim.
W przypadku pracy w recepcji
bardzo ważna jest wysoka kultura
osobista – na tym stanowisku stajesz
się wizytówką firmy. Jeśli chcesz
pozytywnie zaskoczyć rekrutera,
zamieść w swoim CV profesjonalne
zdjęcie. Unikaj zdjęć z imprez lub
wakacji, zadbaj o to, aby robić dobre
pierwsze wrażenie.
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Gdy będziesz redagować CV
w odpowiedzi na tę ofertę, zwróć
szczególną uwagę na swoje wykształcenie i wyróżnij właśnie tę
sekcję. W CV sporządzanym pod
kątem ogłoszenia, które zawiera
wymagania dotyczące ukończonego kierunku studiów, informację
o wykształceniu należy umieścić na
początku dokumentu.
Wykorzystaj doświadczenie zdobyte
podczas wakacyjnej pracy na
magazynie; rekrutera na pewno
zainteresuje ta informacja i chętnie
dowie się więcej na ten temat
podczas spotkania.
W sekcji „Dodatkowe informacje”
umieść punkt o znajomości pakietu
MS Office, zaznaczając, w którym
z programów czujesz się najpewniej
(w twoim przypadku jest to Excel).
Informację, że posiadasz umiejętność pracy w zespole, którą wpiszesz w sekcji „Umiejętności”,
możesz opatrzyć uwagami o członkostwie w samorządzie studenckim
i o projektach, w których uczestniczyłeś.
TWOJA
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CV

on-line

czyli profil zawodowy w mediach
społecznościowych
Beata REDLICKA • Starszy Specjalista ds. Narzędzi Rekrutacyjnych

Coraz więcej firm zaczyna szukać pracowników
za pośrednictwem mediów społecznościowych.
To powód, dla którego warto zadbać o swój
profesjonalny wizerunek w sieci. Od czego zacząć?
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Wybór serwisu
Istnieje wiele portali społecznościowych o charakterze biznesowym,
które służą budowaniu sieci kontaktów zawodowych. Nie warto
ograniczać się do zakładania profilu
tylko w jednym z nich. Posiadanie
konta w dwóch czy trzech serwisach zwiększa twoje szanse na to,
że potencjalny pracodawca cię
dostrzeże.
Kluczowym punktem tworzenia
marki osobistej jest budowanie
spójnego wizerunku we wszystkich
kanałach, którymi się komunikujemy. Oznacza to, że w każdym
serwisie, w którym założyłeś profil,
powinieneś umieść komplet informacji na swój temat, mieć w porównywalnym stopniu rozbudowaną
sieć kontaktów oraz systematycznie
je aktualizować.

Profil świadczy o tobie
Profile na portalach poświęconych
karierze, jak np. GoldenLine.pl
przypominają papierowe CV.
Podajemy w nich informacje
dotyczące doświadczenia zawodowego, wykształcenia, odbytych
kursów lub szkoleń, znajomości
języków obcych oraz zainteresowań. Nie należy koloryzować
w żadnej z wymienionych kwestii
– profil ma być wiarygodny i prawdziwy. Nie zapominaj też o aktualizacji danych. Każda nowa umiejętność, rozpoczęty kurs czy uzyskany
certyfikat są warte odnotowania.
Nawet jeżeli ten certyfikat otrzymałeś na podstawie wewnętrznego
szkolenia.
Warto również stworzyć strategię
słów kluczowych, z którymi chcemy
być kojarzeni. Niech określają nasze
umiejętności, zainteresowania oraz
obszary zawodowe (na przykład
„sumienny” i „analityk”). To, jakich
słów użyjesz w nagłówku, podsumowaniu zawodowym czy nazwach
stanowisk jest istotne, ponieważ ich
odpowiedni dobór zwiększa twoje
szanse na to, że zostaniesz zauważony przez rekrutera korzystającego
z wyszukiwarki kandydatów.
Nie zapominaj też o zdjęciu profilowym, które powinno być aktualne,
dobrze skadrowane oraz wyraźne.
Fotografie z wakacji, imprez czy tak
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zwane selfie są niedopuszczalne
i z pewnością nie zrobisz w ten
sposób dobrego wrażenia. Nie
musisz jednak umieszczać na profilu
zawodowym zdjęć przeznaczonych
tylko do dokumentów. Pozwól sobie
na pewną swobodę, ale z zachowaniem umiaru. Twój wizerunek
powinien wzbudzać zaufanie.

Sieć kontaktów
Profesjonalne portale społecznościowe umożliwiają budowanie sieci
kontaktów zawodowych. Istotne
jest, abyś poszerzał je świadomie
i systematycznie. Postaw na jakość,
nie na ilość.
Warto różnicować rodzaje kontaktów, zapraszać do swojego grona
współpracowników, partnerów
biznesowych oraz znajomych.
Większość portali umożliwia pisanie
referencji. Jeżeli twoja współpraca
z którymś z kolegów lub klientów
układała się pomyślnie, możesz
poprosić o wystawienie referencji
oraz zrewanżować się tym samym.
Niektóre strony oferują gotowe
formularze rekomendacji lub funkcję
potwierdzania umiejętności oraz
kwalifikacji osób, z którymi współpracowaliśmy w mniejszym stopniu.

Aktywność ponad wszystko
To, co udostępniamy w Internecie,
może nam zarówno pomóc, jak
i zaszkodzić. Stosowanie wulgarnego słownictwa oraz błędy językowe
są niedopuszczalne. Publikuj
i udostępniaj ciekawe treści, jeżeli
podajesz link do jakiegoś artykułu,
zostaw wartościowy komentarz.
Rekruterzy chcą jak najwięcej
dowiedzieć się o kandydacie przed
zaproszeniem go na rozmowę,
pamiętaj więc, że to, co pokazujesz
w sieci, wiele o tobie mówi.
Nie zapominaj o aktywności
w grupach tematycznych na forum.
Nie tylko znajdziesz tam pożyteczne
i ciekawe informacje o swojej
branży, ale również wzmocnisz swój
wizerunek eksperta. Ponadto dzięki
temu szybciej znajdą cię
rekruterzy, którzy
często szukają
specjalistów
właśnie na
forach
branżowych.

Ustawienia prywatności
Zastosowanie się do powyższych
rad nie przyniesie oczekiwanego
rezultatu, jeśli twój profil będzie
ukryty. Upewnij się, że mogą go
przeglądać wszyscy zarejestrowani
użytkownicy, a wiadomość otrzymasz również od osób spoza twojej
grupy znajomych.

Profil zamiast CV
Jeżeli twój profil prezentuje się
profesjonalnie, nic nie stoi na
przeszkodzie, aby w odpowiedzi na
ogłoszenie, zamiast tradycyjnego
CV, wysłać link do niego. Coraz
więcej ofert pracy zawiera właśnie
taką prośbę. Co ważne, przekierowanie do profilu warto również dołączyć do tradycyjnego CV. Możesz je
umieścić na samej górze dokumentu, obok danych kontaktowych.
Gdy wysyłasz aplikację mailem, nie
zapomnij o utworzeniu specjalnej
stopki z danymi kontaktowymi.
Tak, link do profilu również
powinien się w niej znaleźć.
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CV

INFORMACJI,

które musi
zawierać
dobre CV

Wysłanie CV to kluczowy etap rekrutacji, od niego
zależy, czy zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Dlatego warto poświęcić na przygotowanie
życiorysu trochę więcej czasu i stworzyć dokument,
który stanie się naszą najlepszą wizytówką. Co zatem
musi się w nim znaleźć?
W odpowiedzi na każde z ogłoszeń rekruter otrzymuje
nawet do kilkuset dokumentów aplikacyjnych, więc na
wstępne przeczytanie jednego CV poświęca niekiedy
tylko od 30 do 60 sekund. Aby aplikacja nie odpadła już
na etapie wstępnej weryfikacji, należy pamiętać nie tylko
o zamieszczeniu w niej wszystkich istotnych informacji,
ale także o odpowiedniej formie dokumentów. Dotyczy
to zarówno tradycyjnego życiorysu, jak i jego wersji
on-line takiej jak profil w GoldenLine.
Agnieszka NAPORA • HR Business Partner
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Dane kontaktowe

Wciąż się zdarza się, że wysyłając
CV, zapominamy o podaniu aktualnego numeru telefonu czy adresu
mailowego. Niezależnie od tego,
czy aplikujesz przez serwis internetowy, czy bezpośrednio na adres
rekrutera, musisz podać aktualne
dane kontaktowe. Dodatkowo
sprawdź, czy twój profil w profesjonalnym serwisie rekrutacyjnym
zawiera numer telefonu. Jeśli nie,
dodaj go w odpowiednim miejscu.
A co z adresem zamieszkania?
Z punktu widzenia rekrutera dokładny adres nie ma znaczenia, kluczową informacją jest miasto. Jeżeli
odpowiadasz na ofertę pracy
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jaki zakres obowiązków się pod nią
kryje, kluczowe jest dodanie krótkiego opisu wykonywanych zadań
(najlepiej w punktach). Jeśli przeglądając interesujące cię oferty pracy,
kilkakrotnie natkniesz się na informację, że wymagane jest doświadczenie w obszarze, którym się zajmujesz, możesz je wyróżnić w swoim
życiorysie, aby było widoczne dla
rekrutera już na pierwszy rzut oka.

Umiejętności

Często w CV pojawia się sekcja
„Dodatkowe informacje”, a w niej
zbiór wszystkiego, czego nie udało
się upchnąć w innych kategoriach.
Można tam znaleźć zarówno
informacje o posiadanym przez
kandydata prawie jazdy kategorii B,
jak i o znajomości pakietu MS Office.
Tę nieuporządkowaną część zamień
koniecznie na sekcję „Umiejętności”
i wymień w niej hasłowo obszary,
w których się specjalizujesz. Słowa
kluczowe przykują uwagę rekrutera
i dadzą mu pełniejszy obraz twojego
zakresu działania.

Szkolenia i kursy

z innego miasta niż to, w którym
obecnie mieszkasz, warto, byś
dodał, że relokacja nie jest dla ciebie
problemem.

Stanowiska pracy
wraz z datami

Nazwa twojego poprzedniego
stanowiska pracy jest jednym
z pierwszych elementów, na które
rekruter zwraca uwagę. Ważne więc,
żeby była odpowiednio wyeksponowana, a opis okresu zatrudnienia
szczegółowy i zgodny z prawdą.
Taki opis powinien zawierać miesiąc
i rok rozpoczęcia pracy na danym
stanowisku oraz – jeżeli już tam nie
pracujesz – datę jej zakończenia.
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Jeżeli wciąż pracujesz w tym
miejscu, napisz, np. od listopada
2007 r.
Warto także zaznaczyć, czy zmieniałeś stanowiska w obrębie jednej
firmy, czy była to zmiana pracodawcy. Jeżeli awansowałeś u tego
samego pracodawcy, nie powielaj
jego nazwy. Wpisz najpierw nazwę
firmy, a następnie kolejne stanowiska zajmowane w ramach jej
struktury. Pamiętaj o podaniu
informacji, w jakim okresie byłeś
zatrudniony na danej posadzie.

Zakres obowiązków

Tę część CV powinieneś dokładnie
przemyśleć i pochwalić się tylko
tymi kursami i szkoleniami, które są
spójne z twoim doświadczeniem.
Dzięki temu rekruter zauważy, że
chętnie poszerzasz swoją wiedzę
i specjalizujesz się w wybranej
dziedzinie. Dodawanie informacji
o wszystkich kursach i szkoleniach,
w których brałeś udział, niepotrzebnie zaśmieci CV i odwróci uwagę od
kluczowych informacji.
RADA:
Niezależnie od tego, czy szukasz
pracy, dobrze mieć przygotowane
aktualne CV. Najwygodniejszym
rozwiązaniem w dobie Internetu
jest przechowywanie życiorysu
w wersji on-line, na przykład
w formie profilu w serwisie
GoldenLine. Oprócz tego, że
można je dzięki temu w każdej
chwili wygenerować i wydrukować,
istnieje jeszcze szansa, że
zostaniesz zauważony przez
rekrutera.

W związku z tym, że nazwa stanowiska często nie oddaje w pełni tego,
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BŁĘDY
w CV
Sandra WIKTORKO
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Każdego dnia rekruterzy otrzymują setki
aplikacji. Na przejrzenie dokumentów
jednego kandydata mają niekiedy tylko 30
sekund. Oto lista sześciu najpopularniejszych
błędów, które mogą cię kosztować
zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.
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Dane kontaktowe
Zanim prześlesz swoją aplikację do
rekrutera, zastanów się, czy podałeś
w niej adres e-mail, z którego
naprawdę korzystasz. Nieważne, czy
sprawdzasz pocztę raz dziennie, czy
dostajesz na bieżąco powiadomienia o przychodzących wiadomościach – musisz być
w gotowości.
W każdej chwili
możesz otrzymać
zaproszenie na
rozmowę. Podawanie adresu,
który sprawdzasz
od przypadku do
przypadku, mija
się z celem – możesz
sobie po prostu darować taką
aplikację.
Podobna zasada obowiązuje
w przypadku numeru telefonu: ma
być aktywny. I skoro przy telefonie
jesteśmy, dodajmy, że warto
przemyśleć powitanie na poczcie
głosowej. Okrzyki, wyzwiska i inne
dziwne dźwięki nie brzmią dobrze.

Zdjęcie
Newralgicznym punktem każdej
aplikacji jest zdjęcie. Postaraj się nie
załączać fotek z podróży
czy z imprez rodzinnych
(albo imprez w ogóle).
Najbezpieczniejszym
rozwiązaniem będzie
zdjęcie legitymacyjne.
OK, jest nudne oraz
mało kto wygląda na
nim atrakcyjnie, ale
rozmowa o pracę to
nie konkurs piękności.
Wybierz też to najbardziej aktualne.
Niech rekruterzy wiedzą, kogo się
spodziewać.

Błędy
CV nie pisze się codziennie. Ba! Nie
robi się tego nawet co tydzień.
Osoba, która nie jest w stanie
zadbać o poprawność językową
własnej aplikacji (przy
czym najprawdopodobniej skorzysta z niej
nawet kilkadziesiąt
razy), nie budzi zaufania. Dlatego zanim
wyślesz dokumenty,

goldenline.pl

TK_2017_02_CV_bledy.indd 29

dla pewności pokaż je znajomym
oraz skorzystaj z funkcji autokorekty.
Miej pewność, że każde słowo
zostało napisane poprawnie.

Nieprawdziwe informacje
Kandydatom często zdarza się mijać
z prawdą w kwestii wykonywanych
wcześniej obowiązków. Potrafią
także fantazjować na temat
swoich zainteresowań. Pamiętaj,
że w trakcie rozmowy rekruter
szybko zweryfikuje,
czy to, co wpisałeś
w CV, jest prawdą.
Dlatego lepiej nie
dodawać sobie
doświadczenia i nie
ulepszać hobby.
O nawet z pozoru
pospolitych
zainteresowaniach
(np. słuchanie muzyki), można
opowiedzieć ciekawie, podając chociażby nazwy ulubionych zespołów
oraz dwa słowa uzasadnienia,
dlaczego akurat oni skradli nasze
muzyczne serce.

Chaos
Rekruterzy nierzadko otrzymują też
chaotycznie wykonane aplikacje.
Gdy będziesz tworzył swoje CV,
pamiętaj, aby zachować odpowiednią kolejność: najpierw dane
personalne, później
wykształcenie, doświadczenie, umiejętności, na końcu
zainteresowania.
Sprawdź również, czy
przeznaczony do
wysłania plik otwiera
się tak samo na kilku
komputerach.

Załączniki
Wstrzymaj się z wysyłaniem skanów
referencji, dyplomów czy dowodu
osobistego do czasu, aż zostaniesz
o to poproszony. Zachowaj je
na dalsze etapy
rekrutacji
– z pewnością się
przydadzą.
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Personal branding

PERSONAL
BRANDING

czyli

co?

W życiu kierujemy się różnymi wartościami. Marka osobista (ang.
personal brand) to gwarancja ich przestrzegania. Jak ją zbudować
i do czego nam się przyda?
Sandra WIKTORKO

M

usicie wiedzieć, że
marka osobista sama
w sobie nie jest ani
dobra, ani zła. Za to
z całą pewnością
można mówić o jej sile lub słabości.
Siła marki rośnie, gdy zaczynasz
mieć wpływ na innych, stajesz się
dla kogoś ważny, gdy ludzie bez
problemu potrafią odpowiedzieć na
pytanie, w czym możesz im pomóc.
Najważniejsze w procesie jej
budowania jest pozostawanie
autentycznym, czyli praca w zgodzie ze sobą, a nie udawanie kogoś,
kim się nie jest. Marka osobista
zbudowana na kłamstwie z pewnością będzie miała bardzo kruche
fundamenty i szybko przyniesie
skutek odwrotny do zamierzonego.
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Czy ja jej potrzebuję?
Tak, jeśli na co dzień korzystasz
z któregokolwiek z serwisów
społecznościowych. Ich intensywny
rozwój sprawia, że chcemy doświadczać wszystkiego i pokazywać
się wszędzie. Jedno kliknięcie
w ekran telefonu wystarczy, by
nasze zdjęcia i wypowiedzi w ciągu
pięciu sekund znalazły się na kilku
stronach jednocześnie.

Jak dobrze
zaprezentować się mediach
społecznościowych?
• Zdjęcia. Publikując zdjęcia, miej
na uwadze dwie kwestie – kto
będzie je oglądał i w czyje ręce
trafią. A mogą trafić do każdego,
począwszy od twojego obecnego

szefa – osoby decydującej o twoim
awansie – przez teściową, dzieci,
na ich szkolnym wychowawcy
kończąc.
• Statusy. Pisanie źle o swojej firmie
lub jej klientach również nie buduje
dobrego wizerunku. Pamiętaj, że
słowa, które posyłasz w świat,
wrócą do ciebie ze zdwojoną siłą.
• Komentarze – zastanów się dwa
razy, zanim skomentujesz wydarzenie lub wypowiedź, która cię
bezpośrednio nie dotyczy. Jeśli
strzelisz gafę, będzie ona świadczyć o twojej ignorancji. Niech
hejtują inni, ty komunikuj otwarcie
swoje opinie, konfrontuj się, ale
pamiętaj o argumentacji. Spory
prowadź mądrze – przedstawiaj
swój punkt widzenia, okazując
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szacunek innym uczestnikom
wirtualnej rozmowy. Pamiętaj, że
gdy narusz czyjeś dobre imię,
Internet szybko wyciągnie w stosunku do ciebie konsekwencje,
a te mogą być poważne.

Dlaczego warto pracować
nad marką osobistą?
• Zyskujesz dzięki niej zaufanie
swoich współpracowników
i pracodawcy.
• Dążysz do bycia ekspertem
w swojej dziedzinie, inni uczą się
od ciebie.
• Jesteś ambasadorem marki
swojego pracodawcy.
• Inspirujesz do działania.
• Stajesz się wartością samą w sobie.
Spójność, autentyczność, odrobina
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charakterystyczności i solidna dawka
fachowości połączone z dobrą
komunikacją na zewnątrz sprawiają,
że jesteśmy wartościowi dla innych.

Wciąż nie jesteś przekonany?
Wystarczą dwie anegdoty, by to
zmienić. Connor Riley zaraz po tym,
jak otrzymał telefon z propozycją
pracy od dużej korporacji (Cisco),
pochwalił się tym faktem na Twitterze. Nie byłoby w tym nic złego,
gdyby nie wydźwięk tej wypowiedzi:
„Cisco właśnie zaoferowało mi
pracę. Mam nadzieję, że sowita
pensja wynagrodzi mi dojazdy do
San Jose i ogólną nienawiść do
roboty”. Wpis na Twitterze zobaczył
jeden z pracowników Cisco i wspaniałomyślnie pokazał go kierowniko-

wi działu HR tej firmy. Kiedy Connor
pojawił się w Cisco, aby podpisać
umowę, firma poinformowała go
o rezygnacji z gotowości do podjęcia współpracy.
Stewardesa linii lotniczych Aeroflot
Tatiana Kozlenko została dyscyplinarnie zwolniona z pracy. Powód?
Zdjęcie środkowego palca skierowanego w stronę pasażerów, które
opublikowała na rosyjskim portalu
społecznościowym WKontaktie.
Fotografia z obscenicznym gestem
stewardesy doczekała się wielu
udostępnień i komentarzy w mediach społecznościowych. Zarząd
Aeroflotu nie znalazł zrozumienia
dla jej zachowania i – nie zważając
na tłumaczenia i przeprosiny Tatiany
– zwolnił ją z pracy.
TWOJA
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Jak cię
widzą,
tak cię
zatrudnią

Rozwój serwisów społecznościowych sprawił, że rekruterzy
coraz częściej szukają za ich pośrednictwem informacji
o kandydacie. Dobrze więc mieć na uwadze, że to, co podoba
się naszym znajomym, niekoniecznie przypadnie do gustu
potencjalnemu pracodawcy.
Sandra WIKTORKO

W

Internecie możemy robić
wszystko, na co pozwala
nam sumienie, prawo
i dobre wychowanie.
Sztuka jednak polega na tym, żeby
zaistnieć w sieci nie tylko w celach
towarzysko-rozrywkowych, ale
również zawodowych. Dlatego osoby
wkraczające na rynek pracy powinny
zakładać konta na specjalistycznych
serwisach rekrutacyjnych jak GoldenLine – dzięki temu można od podstaw budować swoją markę osobistą.
To, jak będziemy postrzegani przez
innych (albo co na nasz temat za jakiś
czas powie Google), w dużej mierze
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zależy od tego, jakie treści udostępniamy znajomym. W związku z tym
warto przemyśleć poniższe kwestie.

Jasny podział
Na osobistym profilu wolno wszystko, ponieważ jest to profil prywatny.
Jeśli chcesz pokazać znajomym
zdjęcia z weekendu na działce,
udostępniać memy (tu pamiętaj, że
każdy ma inną wrażliwość) czy
wyniki testu „W jakim kraju powinieneś mieszkać”, rób to. Pamiętaj
jednak o jednej kwestii – ustawieniach prywatności. Kluczową sprawą
w zarządzaniu własnym wizerun-

kiem w social media jest odpowiednie rozdzielanie treści pomiędzy
grupami znajomych, przyjaciół
i współpracowników.

Spójność
Istotnym punktem procesu budowania własnej marki jest spójność
wizerunku we wszystkich kanałach,
za pomocą których się komunikujesz. Dbaj o aktualność danych:
uzupełniaj na bieżąco nabyte
umiejętności, dane osobowe czy
informacje o pracodawcach w przeznaczonych do tego serwisach,
zarówno profesjonalnych (GoldenLi-
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ne), jak i rozrywkowych. Pamiętaj, że
media społecznościowe to nie tylko
Facebook czy Snapchat.

Bądź sobą
Nie samą pracą człowiek żyje,
dlatego nie ukrywaj tego, co robisz
w wolnym czasie. Ktoś, kto potrafi
znaleźć odskocznię od codziennych
zadań, wykazując tym samym
determinację i silną wolę,
z pewnością okażę się osobą godną
zainteresowania.
Może wśród twoich współpracowników jest ktoś, kto dzieli z tobą tę
samą pasję? Warto otwarcie pisać
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o tym, co lubimy, jakie książki
czytamy i które kraje ostatnio odwiedziliśmy.

Nie krytykuj
Większość użytkowników Internetu
to bierni obserwatorzy. Czytają, ale
nie komentują. Jeśli chcesz świadomie budować własny wizerunek,
zacznij się udzielać w grupach i na
forach (bez hejtowania). Udział
w dyskusji na tematy zawodowe czy
związane z hobby ułatwi ci budowanie wizerunku. Poznasz specjalistów
w dziedzinach, które cię interesują,
a przede wszystkim sprawisz, że

będziesz rozpoznawalny w sieci.
Warto być kojarzonym z profesjonalnymi uwagami, a nie złośliwościami.

Stwórz coś własnego
Tworząc własne miejsce w sieci,
dajesz do zrozumienia, że posiadasz
konkretną wiedzę w danym temacie
i chcesz przekazywać ją dalej. Jeśli
łączysz pracę z pasją lub twoje
zainteresowania mogą zainspirować
innych albo im pomóc, zacznij
o nich pisać, pokaż je. Pamiętaj, że
wszystko, co robisz w Internecie,
jest prezentacją twojej marki
osobistej.
TWOJA
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Rozmowa kwalifikacyjna bez stresu

ROZMOWA
KWALIFIKACYJNA

bez
stresu
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Spotkanie w sprawie zatrudnienia to ważny moment zarówno
dla kandydata, jak i pracodawcy. Podczas kilkudziesięciu minut
obydwie strony muszą poznać się na tyle, by podjąć decyzję, czy
chcą ze sobą współpracować. Co zrobić, żeby dobrze
wykorzystać ten czas?
Joanna HNATKOWSKA • Młodszy Specjalista ds. HR

R

ozmowa kwalifikacyjna
wielu osobom kojarzy się
z egzaminem. Trzeba się
ładnie ubrać oraz odpowiadać na pytania sprawdzające naszą wiedzę oraz umiejętności.
I tak jak w przypadku egzaminu,
żeby ograniczyć stres i poczucie
niepewności, wystarczy się do tej
rozmowy przygotować.

Daj się poznać
Nie ma sensu udawać kogoś, kim
się nie jest, opowiadać nieprawdziwych historii, fantazjować na temat
swoich umiejętności lub doświadczenia w CV. Bądź sobą i pamiętaj,
że każde kłamstwo ma krótkie nogi
i lepiej unikać wywoływanych w ten
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sposób niezręcznych sytuacji.
Wykorzystaj czas, który rekruter ci
poświęcił. Odpowiadając na pytania,
mów tak jak myślisz, nie zastanawiaj
się, jaka odpowiedź jest najlepsza,
ponieważ takiej nie ma. Rekruter,
który przeprowadza rozmowę, chce
cię poznać, zobaczyć, jak myślisz,
czego oczekujesz od pracy oraz
pracodawcy. Gdybyśmy zapytali
pracodawców, czego spodziewają
się po spotkaniu rekrutacyjnym, na
pewno odpowiedzą, że chcieliby
porozmawiać ze szczerą i naturalną
osobą.

Poznaj firmę
Przygotuj się na to, że przez większość spotkania będziesz odpowia-

dać na pytania. Pod koniec rozmowy jednak przyjdzie czas, byś mógł
dopytać o kwestie, które nie były
ujęte w ogłoszeniu, a są dla ciebie
ważne.
Najlepiej jeszcze przed spotkaniem
przemyśl, czego oczekujesz od
pracodawcy, i wypisz te oczekiwania
w punktach. Możesz być ciekawy
oferty benefitów, zasad ustalania
ścieżki kariery czy głównych
sposobów integrowania pracowników.
Nie bój się pytać o to, co naprawdę
cię interesuje i ma dla ciebie znaczenie. Ciekawi cię, czy w firmowej
stołówce serwowane są dania
wegańskie? A może chcesz dojeżdżać do pracy rowerem i zastana-
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wiasz się, czy firma ma specjalne
stojaki? Pamiętaj, pewne rzeczy
lepiej wiedzieć zawczasu.

Zaplanuj dzień
Spóźnienie się na rozmowę kwalifikacyjną nie wchodzi w grę. Oczywiście zdarzają się wypadki losowe, ale
opóźniony autobus się do nich nie
zalicza. Żeby mieć pewność, że
tego dnia nic cię nie zaskoczy,
opracuj wcześniej plan dojazdu,
wybierając opcję z lekkim zapasem
czasu. Dzięki temu nawet jeżeli
komunikacja miejska zawiedzie, nic
wielkiego się nie stanie, poczekasz
na kolejny tramwaj czy pociąg.
To samo dotyczy stroju. Szukanie
rano czystej bluzki, skarpetek
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odpowiednich do pantofli czy
wyprasowanych spodni tylko
niepotrzebnie cię zestresuje.
Skompletuj go wieczorem – przymierz, by sprawdzić, czy każdy
z elementów nadal dobrze na tobie
leży. Oceń, czy czujesz się w nim
komfortowo.

Działaj prewencyjnie
Najważniejsze, by wyeliminować
czynniki, które mogą przyczynić się
do twojego niepowodzenia. Boisz
się, że zaśpisz? Ustaw dwa budziki
i połóż się wcześniej spać. Siostra
okupuje rano łazienkę? Uprzedź,
o której bezwzględnie musisz mieć
do niej dostęp. Nie masz biletu na
autobus? Kup go dzień wcześniej.

RADA
W drodze na spotkanie rekrutacyjne pamiętaj, że ty również
jesteś stroną sprawdzającą. Masz
prawo ocenić wystrój biura,
możliwości dojazdu lub zaparkowania samochodu, godziny
pracy, obowiązujący dress code,
relację wynagrodzenia do
zakresu obowiązków czy dostęp
do stołówki.
Nikt nie powiedział, że musisz
przyjąć ofertę każdej firmy, która
zechce cię zatrudnić.
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Trudne
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Są pytania, które pojawiają się podczas każdej rozmowy
rekrutacyjnej, niezależnie od branży czy stanowiska, na
które aplikujemy. Wszyscy rekruterzy są też zgodni, że
stanowią one dla kandydatów największe wyzwanie.
Chociaż się ich spodziewamy, rzadko jesteśmy
przygotowani do odpowiedzi. Szkoda, bo często to
właśnie one mogą zaważyć na decyzji o zatrudnieniu.
Jakich pytań zatem powinniśmy się zawsze spodziewać?
Przygotowanie odpowiedzi na poniższe pytania nie tylko
pozwoli ci doskonale wypaść podczas spotkania w sprawie
pracy, ale również pomoże ustalić kluczowe dla twojej kariery
kwestie.
Alicja ARNDT • Manager ds. Edukacji i Wsparcia Klientów

1. Proszę powiedzieć
coś o sobie
Rekruterowi zależy na streszczeniu
najważniejszych punktów twojego
doświadczenia zawodowego (jeśli
już je posiadasz). Opowiedz mu
również o swoich umiejętnościach,
mocnych stronach i pasjach.
Rekruter zwykle chce cię też
poznać po prostu jako człowieka.
To, na co położysz największy
akcent, oraz w jaki sposób
to zrobisz, pozwoli mu
zbudować odpowiedni
obraz ciebie jako
przyszłego pracownika.

Dobra rada: Unikaj

czytania CV. Zbyt
wiele szczegółów,
zwłaszcza
nieistotnych dla
danej rekrutacji,
może zdemotywować rekrutera
– będzie mniej
angażował się
w rozmowę z tobą.
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2. Jakie są twoje
mocne strony?
Wydaje się, że to proste pytanie, jednak
przez większość rekruterów wskazywane jest jako najtrudniejsze z perspektywy kandydatów. Z jednej strony
będziesz miał ochotę się pochwalić,
z drugiej łatwo możesz przekroczyć
granicę chwalipięctwa. Ważne, by
odpowiednio wyważyć odpowiedź.
Pomoże ci w tym przytoczenie historii
potwierdzających cechy, o których
wspominasz. Sam pewnie też
bardziej wierzysz konkretom
niż deklaracjom.
Jeśli nie jesteś pewny, jakie są
twoje mocne strony, porozmawiaj z osobami, z którymi
miałeś okazję współpracować,
na przykład prowadziłeś projekt
na uczelni albo przygotowałeś
referat. Oni najtrafniej ocenią cię
jako potencjalnego pracownika.
Możesz też wspomnieć o tym
podczas rozmowy. Dla rekrutera
będzie to znak, że zbierasz informację zwrotną od współpracowników
i liczysz się z ich zdaniem.

3. Gdzie widzisz się za 5 lat?
Rekruter liczy, że wybrany kandydat
zwiąże się z firmą na dłużej. Dlatego
chce mieć pewność, że masz na
siebie pomysł, który jest spójny
z tym, co firma może ci zaoferować. W przeciwnym razie obie
strony będą niezadowolone ze
współpracy i szybko ją
zakończą. Przygotowanie odpowiedzi na to
pytanie pomoże
także tobie. Jeśli
pracodawca tak
wcześnie dowie się
o twoich potrzebach i planach
rozwoju, będzie mógł
odpowiednio zaprojektować twoją ścieżkę kariery. Albo od
razu dowiesz się, że w tej firmie
realizacja twoich celów jest niewykonalna i będziesz mógł skoncentrować się na innej rekrutacji.
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4. Co wiesz o naszej firmie?
Nawet sobie nie wyobrażasz, jak
niewielu kandydatów ma gotową
odpowiedź na to pytanie. Zwykle
pamiętają tylko to, co pracodawca
sam napisał na początku ogłoszenia. Przed rozmową poszperaj więc
w Internecie, dowiedz się
czegoś więcej na temat
firmy i jej branży.
Może znajdziesz
informacje o wygranym przetargu,
rozbudowie któregoś działu albo
wprowadzeniu do
oferty nowej usługi. Na
którymś etapie rozmowy
z pewnością będziesz miał
okazję, by nawiązać do tych
informacji. Dzięki temu
rekruter upewni się, że masz
wymaganą świadomość biznesową i jesteś zmotywowany, by
pracować w tej konkretnej firmie.
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5. Czy masz jakieś pytania?
To pytanie zwykle bada, jak bardzo
kandydat jest zaangażowany w dany
proces rekrutacyjny. Dlatego jeśli
czegoś jesteś ciekawy, to zadaj
pytanie. Spisz też najważniejsze dla
ciebie pytania wcześniej i weź je ze
sobą. Rekruter zobaczy, że się
przygotowałeś, a tobie na pewno
nic nie umknie. Jeśli natomiast
nie przychodzi ci do głowy
żadne pytanie lub rekruter już
wcześniej podał wszystkie
informacje, to po prostu
podsumuj to, co
usłyszałeś, i zapytaj,
czy wszystko dobrze
zrozumiałeś.

RADA
Kiedy przygotujesz już odpowiedzi na powyższe pytania, powtórz je kilka razy na głos.
Poproś kogoś, aby cię posłuchał,
i udzielił ci informacji zwrotnej.
Świeże spojrzenie pozwoli ci
ulepszyć odpowiedzi – jest
bardzo duża szansa na to,
że niektóre sformułowania zostaną
odebrane niezgodnie z twoją
intencją. Natomiast pod
żadnym pozorem
nie ucz się
odpowiedzi na
pamięć. Jeśli je
„wykujesz”, rekruter
szybko zorientuje się, że odtwarzasz jakiś skrypt. Zapamiętaj
najważniejsze punkty, podczas
rozmowy bądź naturalny. I przygotowany.
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a rekruter?

W przypadku osób nieposiadających doświadczenia zawodowego rozmowa
kwalifikacyjna opiera się głównie na próbie oceny ich potencjału i predyspozycji
do danej pracy. Przećwiczcie odpowiedzi na pytania, które zadaliśmy poniżej,
a będziecie na tę rozmowę superprzygotowani.
Ewa IŻYKOWSKA • Strategic Client Manager

N

a początek mała rada
– bądźcie szczerzy
i naturalni. Nikt nie oczekuje, że każda z udzielonych
przez was odpowiedzi
będzie najlepszą z możliwych.

Odniesienie do CV

• Dlaczego wybrał Pan / wybrała
Pani akurat ten kierunek studiów?
• Jakie urządzenia biurowe potrafi
Pan/Pani obsługiwać?
• Czy uczestniczył Pan/
uczestniczyła Pani w zajęciach
pozaszkolnych?
• Sprawdzenie znajomości języka
obcego zadeklarowanej w CV –
rozmowa lub test.

Motywacja i oczekiwania

• Co skłoniło Pana/Panią do przesłania aplikacji w odpowiedzi na
nasze ogłoszenie?
• Dlaczego chce Pan/Pani pracować
w naszej firmie?
• Co Pan/Pani wie o naszej
organizacji?
• Jakie ma Pan/Pani oczekiwania
względem firmy i stanowiska,
o które się ubiega?
• Jakie ma Pan/Pani oczekiwania
finansowe?
• Czy jest Pan dyspozycyjny/
Pani dyspozycyjna?

Pytani osobowościowe
• Woli Pan/Pani pracować indywidualnie czy w zespole?
• Jakie są Pana/Pani wady, a jakie
zalety?
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• Jak radzi sobie Pan/Pani z krytyką?
• Jak opisaliby Pana/Panią znajomi?
• Jak wykorzystuje Pan/Pani wolny
czas?

Pytania sytuacyjne

• Jaki jest Pana/Pani największy
sukces?
• Proszę przypomnieć sobie jakąś
trudną sytuację, w której znalazł/
znalazła się Pan/Pani ostatnio
– jak Pan/Pani sobie poradził/
poradziła?
• Jak ostatnio zareagował Pan/
zareagowała Pani w konfliktowej
sytuacji?
• Jak organizuje Pan/Pani sobie dzień?
• Hipotetyczna sytuacja. Co by Pan
zrobił/Pani zrobiła, gdyby [przykładowa sytuacja związana z pracą
w danej firmie].

Odgrywanie scenek
To specyficzny element rekrutacji,
który ma na celu sprawdzenie
sposobu myślenia kandydata lub jego
reakcji w sytuacjach stresowych,
podczas kontaktu z klientem itp.
Scenki zazwyczaj są przerysowane,
a polecenia wydają się mało poważne.
Do scenek i abstrakcyjnych pytań
nie ma sensu się przygotowywać.
Dlaczego? Nie jesteśmy w stanie
przewidzieć, jakiego typu kandydata
szuka pracodawca. Chce twardego
lidera czy łagodnego negocjatora,
który kieruje się zasadą klient nasz
pan? Najlepsze, co możemy zrobić,
to być sobą i zachowywać się
w sposób zgodny z naszą naturą.

KILKA RAD

• Mierz siły na zamiary. Zanim
wyślesz aplikację, zapoznaj się
dokładnie z wymaganiami
zamieszczonymi w ogłoszeniu,
a następnie zestaw je ze swoimi
możliwościami. Bądź krytyczny,
ale nie surowy. Jeżeli pracodawca oczekuje dwuletniego
doświadczenia na danym stanowisku, a ty nie masz jeszcze
żadnego doświadczenia zawodowego, to raczej nie jest oferta
dla ciebie. Jeżeli jednak masz
ponad rok praktyki zawodowej
– spróbuj! Być może w tym
czasie nauczyłeś się wszystkiego, co potrzebne do wykonywania tej pracy.
• Przygotuj się. Zastanów się nad
swoimi predyspozycjami oraz
umiejętnościami, które możesz
zaprezentować przyszłemu
pracodawcy. Przedstaw je jako
korzyści, które osiągnie, zatrudniając właśnie ciebie. Umiesz to
co wszyscy? Ale może wykorzystujesz te umiejętności w nietypowy sposób?
• Sprawdź firmę. Im więcej
dowiesz się o firmie, tym lepiej.
Zapoznanie się z informacjami
na temat przyszłego pracodawcy pozwala przewidzieć pytania
rekrutera, a to obniża poziom
stresu przed spotkaniem.
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WARTO
ZAPYTAĆ?
Podczas rozmów kwalifikacyjnych wiele osób jest tak mocno zestresowanych, że kiedy przychodzi
moment zadawania pytań przez kandydata, mają pustkę w głowie. Podpowiadamy, jak temu
zapobiec.
Agnieszka NAPORA • HR Business Partner

B

yć może zastanawiasz się,
jaki sens ma zadawanie
pytań w momencie, kiedy
z grubsza wiadomo, na
czym polega praca, ile ci za nią
zapłacą oraz jaką umowę dostaniesz
na początek. Teoretycznie to
najważniejsze kwestie, jednak o tym,
czy dłużej zagrzejesz miejsce
w danej firmie, decydują także inne
czynniki. Warto je poznać, zanim
podejmiesz decyzję o rozpoczęciu
pracy. I jest jeszcze coś – czasami za
inteligentnie zadane pytanie można
dostać dodatkowe punkty.

Lista oczekiwań
Przed spotkaniem zastanów się,
czego oczekujesz od pracodawcy,
i wypisz to w punktach. Być może
zależy ci na możliwości poszerzania
wiedzy i uczenia się od najlepszych
– wtedy podczas rozmowy zapytaj
o możliwości rozwoju i program
mentoringu. W poprzedniej firmie
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nikt nie pomógł ci wdrożyć się
w nowe obowiązki? Zapytaj, jaki proces tak zwanego onboardingu
planuje twój manager. Jeżeli
stawiasz na atmosferę w pracy,
zadaj pytanie o wartości firmowe
i sposoby na długofalowe integrowanie pracowników.

Szczegóły oferty
Dowiedz się więcej o stanowisku, na
jakie aplikujesz. Możesz zapytać
osobę, która już na nim pracuje, jak
wygląda jej typowy dzień pracy.
Odpowiedź na to pytanie pozwoli ci
ocenić, czy faktycznie dana oferta
jest dla ciebie odpowiednia.
Dodatkowo przestudiuj ponownie
ogłoszenie, na które aplikowałeś,
i zapytaj o te jego elementy, które są
dla ciebie niejasne. Przykładowo
w opisie oferty znalazłeś wzmiankę
o podróżach służbowych. Warto
wiedzieć wcześniej, czy są częste,
na jak długo się wyjeżdża i dokąd.

Między kilkugodzinnym wypadem
do sąsiedniego województwa
a tygodniowym pobytem za
granicą jest spora różnica.

Zapytaj o pracodawcę
Poznaj lepiej potencjalnego pracodawcę. Przed spotkaniem poczytaj
o firmie, zapoznaj się z opiniami
o niej na profilach pracodawców.
Wynotuj rzeczy, które cię zainteresowały albo zaniepokoiły, i o nie
zapytaj. Nie wstydź się. Jeżeli na
forum kilka osób napisało, że firma
spóźnia się z wypłatami pensji,
masz prawo ustalić, czy to prawda.

Co dalej?
Zapytaj o dalsze kroki. Spotkanie się
skończyło i na pewno ciekawi cię,
co teraz. Dowiedz się, kiedy możesz
liczyć na odpowiedź i w jakiej
formie. Warto też zapytać o to,
jakich etapów rekrutacji powinieneś się jeszcze spodziewać.
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INFORMACJA
ZWROTNA

na wagę
złota
Wychodzisz z rozmowy kwalifikacyjnej
i masz mętlik w głowie, bo nie umiesz
ocenić, jak ci poszło. Niby odpowiedziałeś
na wszystkie pytania, ale czy to wystarczy?
Mijają dwa tygodnie od rozmowy, a telefon
milczy. Zaczynasz się denerwować i powoli
tracisz nadzieję, że ktoś się do ciebie
odezwie. Stop! Szukanie pracy nie musi
kosztować cię tyle nerwów. Wystarczy, że
zastosujesz się do poniższych wskazówek.

Joanna HNATKOWSKA • Młodszy Specjalista ds. HR
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R

ozmowa kwalifikacyjna jest
zarówno dla rekrutera, jak
i kandydata. Masz prawo
oczekiwać informacji o tym,
jak ci poszło, oraz czy masz realne
szanse na zdobycie danej pracy.

Ustal zasady
Zanim zakończycie spotkanie, ustal
z rekruterem, jak wygląda dalszy
plan działania. Umówcie się na
konkretny termin kontaktu oraz
formę, w jakiej otrzymasz informację
zwrotną. Może to być krótka
rozmowa telefoniczna, mail lub
w ostateczności SMS. Ważne, aby
otrzymać odpowiedź niezależnie od
efektu końcowego waszych rozmów. Zasada ta działa w obie
strony. Jeśli się rozmyślisz lub po
prostu coś zmieni się w twoim
życiu, przez co zrezygnujesz
z kandydowania na dane stanowisko, daj znać rekruterowi.
Jeżeli rekruter sam nie zaproponuje
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terminu i formy kontaktu, wyjdź z taką
inicjatywą pod koniec rozmowy.

Dbaj o swoje
Gdy bierzesz udział w wielu procesach rekrutacyjnych, ważne jest, byś
wiedział, na jakich etapach w przypadku poszczególnych rekrutacji
jesteś. Może się okazać, że otrzymasz ofertę współpracy z jednego
miejsca, ale odrzucisz ją, czekając
na wynik rekrutacji w innej firmie,
mimo że nie masz pewności, czy
tam nadal są tobą zainteresowani,
bo od ostatniego spotkania nikt się
nie odezwał. Ustalenie zasad
informowania o kolejnych etapach
rekrutacji na samym początku
zapewni ci komfort psychiczny,
spokój ducha oraz pozwoli podjąć
najlepszą decyzję.

Podziękuj
Rekruter oddzwonił i tym razem się
nie udało. Nie ma się co zamar-

twiać. Głowa do góry, następnym
razem się uda! Pamiętaj, że otrzymana od rekrutera informacja zwrotna pozwoli ci skuteczniej wybierać
kolejne oferty pracy.
Gdy rekruter podziękuje ci za udział
w procesie rekrutacji, pewnie też
poznasz powód, dla którego tym
razem się nie udało. Wysłuchaj go
i podziękuj za uwagi, a następnie
przemyśl je spokojnie. Przyczyn, dla
których tym razem się nie powiodło,
może być wiele. Najczęstsze to brak
doświadczenia, niewystarczające
umiejętności, nieznajomość języka
na odpowiednim poziomie lub po
prostu „brak chemii” między tobą
a pracodawcą. Większość tych
przeszkód możesz pokonać,
pracując nad sobą. Pamiętaj też, że
ćwiczenie czyni mistrza; podczas
kolejnej rozmowy będziesz wiedzieć, jakich pytań możesz się
spodziewać, dzięki czemu z łatwością na nie odpowiesz.
TWOJA
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Pierwsza praca

Jaka
umowa,
TAKA
PRACA

Beata REDLICKA
• Starszy Specjalista ds. Narzędzi Rekrutacyjnych

W

iększość pracodawców w ofertach pracy
podaje rodzaj
umowy, na podstawie której zatrudnia
na danym stanowisku. Czasem
kandydat ma możliwość wyboru
formy współpracy, a czasem musi ją
negocjować. Bez względu na
sytuację, jedno jest pewne – znajomość podstawowych różnic między
umowami jest niezbędna do
podjęcia w pełni świadomej decyzji
o rozpoczęciu pracy w danej firmie.

Umowa o pracę
Umowa o pracę regulowana jest
przepisami Kodeksu pracy*. Może
zostać zawarta na czas nieokreślony,
czyli uwzględniać jedynie datę
rozpoczęcia zatrudnienia, bez daty
wygaśnięcia umowy, lub na czas
określony, na przykład na 12 miesięcy. Kiedy okres zatrudnienia dobiegnie końca, pracodawca nie ma
obowiązku podpisania z pracownikiem kolejnej umowy.
Umowa o pracę – sporządzona
w dwóch egzemplarzach – powinna
zostać podpisana przez pracownika
i pracodawcę przed rozpoczęciem
pracy, a nie po tygodniu albo pod
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UMOWA O PRACĘ

To, jaką umowę
podpiszesz z pracodawcą,
ma olbrzymie znaczenie.
Od jej formy zależy nie
tylko, czy będziesz miał
urlop oraz prawo do
zwolnienia lekarskiego, ale
również ile pieniędzy
wpłynie na twoje konto.

koniec miesiąca pracy. Jeden
z egzemplarzy należy do pracownika. Można go zabrać ze sobą do
domu.
Co zawiera taka umowa? Określa
strony umowy, jej rodzaj, datę
zawarcia, stanowisko, miejsce
wykonywania pracy, wynagrodzenie
ze wskazaniem poszczególnych
jego składników, wymiar czasu
pracy i termin rozpoczęcia pracy.
Jeżeli zostałeś zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, nie
możesz otrzymać wynagrodzenia
niższego niż minimalne. W 2017
roku minimalne wynagrodzenie
wynosi 2000 złotych brutto.
Umowa o pracę postrzegana jest
jako stabilna, bowiem gwarantuje
pracownikowi wiele korzyści, w tym:
prawo do urlopu wypoczynkowego
oraz płatnego zasiłku chorobowego, ubezpieczenie zdrowotne
i emerytalne, okres wypowiedzenia,
staż pracy, rozwiązywanie przez sąd
pracy sporów w przypadku konfliktu
z pracodawcą oraz zwiększenie
szansy na otrzymanie kredytu.

Umowa zlecenia
Wynagrodzenie w umowie zlecenia
może być określone kwotowo (stała

kwota miesięczna) lub za godzinę.
Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje
minimalna stawka godzinowa;
aktualnie wynosi 13 zł brutto, ale co
roku ma być podwyższana proporcjonalnie do stopnia wzrostu płacy
minimalnej, która obowiązuje przy
umowach o pracę.
W przypadku umowy zlecenia nie
ma obowiązku pracowania w siedzibie firmy w narzuconych przez
zleceniodawcę godzinach. Jeżeli
mamy taką potrzebę i możliwość –
z prawnego punktu widzenia – możemy pracować, skąd chcemy
i kiedy chcemy, przestrzegając
terminów realizacji zadań zawartych
w umowie.
Pracując na podstawie umowy
zlecenia, jesteśmy pozbawieni
ochrony, którą zapewnia Kodeks
pracy. Zastosowanie mają tu tylko
przepisy Kodeksu cywilnego.
Zarówno zleceniodawca, jak
i zleceniobiorca mogą wypowiedzieć tę umowę w dowolnej chwili.
Umowa zlecenia nie gwarantuje
płatnego urlopu (chyba że wynegocjujemy to ze zleceniodawcą
i wpiszemy płatny wymiar urlopu do
umowy), odprawy ani wynagrodzenia za nadgodziny.
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Jeśli umowa zlecenia stanowi
jedyne źródło dochodu zleceniobiorcy, to firma ma obowiązek
odprowadzać za niego składki na
ubezpieczenie społeczne. W sytuacji, kiedy praca świadczona jest
w siedzibie zleceniodawcy, zasada
ta dotyczy również składek na
ubezpieczenie wypadkowe.
W przypadku zatrudniania na
podstawie umowy zlecenia studentów, którzy nie ukończyli 26. roku
życia, pracodawca zwolniony jest
z obowiązku odprowadzania składek
na ubezpieczenie społeczne. Dzięki
temu wynagrodzenie, które wówczas otrzymuje student, będzie dużo
wyższe niż gdyby pracował na
podstawie umowy o pracę.

Umowa o dzieło
Podpisując tego rodzaju umowę,
osoba przyjmująca zamówienie
zobowiązuje się do wykonania
określonego dzieła, zaś zamawiający
do zapłaty wynagrodzenia. Dziełem
może być dowolna rzecz, na
przykład artykuł, program komputerowy, stworzenie logotypu. Podobnie jak w przypadku umowy zlecenia
mamy tu do czynienia z równością
stron. Osoba przyjmująca zamówie-
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nie może również zlecić wykonanie
pracy innej osobie, ale należy
pamiętać, że ten, kto został wpisany
jako strona umowy, jest odpowiedzialny za ostateczny efekt.
W przypadku umowy o dzieło nie są
odprowadzane żadne składki, więc
w taki sposób „na rękę” zarobimy
najwięcej.
Z tytułu tej umowy nie przysługuje
prawo do płatnego urlopu, odprawy
czy okresu wypowiedzenia. Nie
odprowadza się od niej również
składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Umowa o pracę tymczasową
Praca tymczasowa jest nietypową
formą zatrudnienia, bowiem w jej
realizację zaangażowane są aż trzy
podmioty: pracownik tymczasowy,
agencja pracy oraz pracodawca
użytkownik, na rzecz którego jest
świadczona praca. Zawierane są
dwie umowy – między agencją
pracy tymczasowej a pracodawcą
użytkownikiem oraz między pracownikiem tymczasowym a agencją.
Pracownicy tymczasowi świadczą
pracę na rzecz pracodawcy użytkownika, lecz ich wynagrodzenie
wypłacane jest przez agencję pracy
tymczasowej. To właśnie na agencji

spoczywa obowiązek organizacji
całego procesu.
Warunki zatrudnienia w przypadku
umowy o pracę tymczasową
najczęściej odpowiadają umowie
o pracę na czas określony bądź
umowie zlecenia.
Na uwagę zasługuję fakt, że pracownik tymczasowy nie jest związany żadną umową z przedsiębiorstwem, na rzecz którego wykonuje
czynności zawodowe.
Z pracy tymczasowej korzystać
można w każdym momencie
swojego życia. Absolwenci mają
w ten sposób możliwość wejścia na
rynek pracy oraz zdobycia pierwszych cennych doświadczeń
zawodowych.
Osoby, które chcą zmienić branżę,
dzięki pracy tymczasowej mają
możliwość sprawdzenia, jak wygląda
zatrudnienie w wybranej dziedzinie
oraz czy ten pracodawca i dane
stanowisko rzeczywiście im odpowiada.
Osoby, które się uczą, mają możliwość pracy w niepełnym wymiarze
czasu pracy, co pozwala pogodzić
życie zawodowe z nauką.
* Stan prawny na marzec 2017 r.
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Kto

w pierwszej pracy
ZARABIA
NAJWIĘCEJ?
To nieprawda, że osoby rozpoczynające karierę
zawodową mogą liczyć jedynie na płacę minimalną.
W wielu branżach na konta pracowników już
w pierwszym roku pracy wpływa ponad 2 tys. zł
miesięcznie. W jakich branżach i komu płaci się
najwięcej?
Marta PIĄTKOWSKA • gazetapraca.pl

J

ak wynika z Ogólnopolskiego
Badania Wynagrodzeń 2016
przeprowadzonego przez
firmę Sedlak&Sedlak, pracownicy, których doświadczenie
zawodowe nie przekraczało roku,
zarabiali zwykle około 2,8 tys. zł
brutto miesięcznie. Aż 25 proc.
badanych otrzymywało płacę
w wysokości 3,5 tys. zł brutto i wyższą, 25 proc. najgorzej opłacanych
osób zarabiało natomiast nie więcej
niż 2,2 tys. zł brutto miesięcznie.
Na podium najlepiej płatnych branż
– bez zaskoczeń – znalazło się IT.
Mediana zarobków w tym sektorze
wyniosła 3,5 tys. zł brutto. W bankowości, usługach dla biznesu i telekomunikacji mediana wyniosła 3 tys. zł

62 |

TWOJA

kariera

TK_2017_05_kto_zarabia_najwiecej.indd 62

brutto. Przyzwoicie zarabiało się też
w takich branżach jak przemysł ciężki
(2,9 tys. zł), przemysł lekki (2,8 tys. zł)
oraz PR i marketing (2,7 tys. zł).
Poniżej 2,5 tys. zł brutto miesięcznie
zarabiali pracownicy handlu i usług dla
ludności – po 2,3 tys. zł brutto.
Najgorzej miał się sektor publiczny.
Tam mediana wynagrodzeń pracowników ze stażem pracy poniżej jednego
roku to 2,2 tys. zł brutto miesięcznie.

Branża to nie wszystko
Oceniając atrakcyjność
wynagrodzenia w danej branży, warto
szerzej przyjrzeć się medianom płac
na konkretnych stanowiskach.
Przykładowo mediana zarobków
w handlu wyniosła 2,5 tys. zł brutto,

przy czym handlowcy zarabiali
przeciętnie około 2,8 tys. zł, a kasjerzy
już tylko 2 tys. zł brutto miesięcznie.
Poza tym młodzi pracownicy mogli
najwięcej zarobić w dużych firmach,
zatrudniających od 250 do 999 osób.
Mediana ich zarobków wynosiła
3 tys. zł brutto miesięcznie. Najmniejsze firmy, zatrudniające do 9 osób,
oferowały wynagrodzenia w wysokości 2,3 tys. zł brutto miesięcznie.
Firmy o przewadze kapitału
zagranicznego płaciły młodym
pracownikom o 28 proc. więcej niż
firmy z polskim kapitałem. Mediana
wynagrodzeń w firmach z kapitałem
zagranicznym to 3,2 tys. zł brutto,
a z kapitałem polskim 2,5 tys. zł
brutto miesięcznie.
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KROKÓW
do sukcesu
W każdym z nas tkwi potencjał. Musimy jedynie
odkryć, co sprawia nam satysfakcję oraz motywuje
nas do działania. Na większość rzeczy mamy realny
wpływ, dlatego najlepiej zacząć działać już dziś!
Pamiętaj – dzięki ciężkiej pracy
i korzystaniu z dobrych rad osiągniesz
zamierzone cele. W świecie biznesowym
należy działać według kilku
sprawdzonych zasad, które pomogły
ludziom sukcesu zrealizować
marzenia. Oto niektóre z nich.
Joanna NIEWIŃSKA
• Starszy Doradca Klienta
Strategicznego
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Myśl krótkoterminowo

Stwórz miniplan
swojej kariery
To pierwsza i podstawowa rzecz,
którą należy zrobić, aby osiągnąć
sukces. Rozpisanie planu kariery
pomoże ci odpowiednio
zaplanować poszczególne
aktywności. Nie musisz tworzyć
rozbudowanego na kilka stron opisu
– im prościej, tym lepiej. Postaw na
plan w formie graficznej i umieść
wszystko na jednej kartce. Miej go
zawsze przy sobie w ulubionym
notesie lub terminarzu. Powieś go
również na ścianie nad biurkiem.
Zadbaj o to, aby ten plan zawierał
cele, które uwzględniają kryteria
SMART, czyli będą: konkretne,
mierzalne, osiągalne, realne oraz
określone w czasie. Aktualizuj go
wraz z postępem realizacji zadań
oraz w zależności od potrzeb
rozwoju w tym samym kierunku
czy też zmiany specjalizacji.

Bądź optymistą,
wierz w siebie!
Często na początku drogi zawodowej jesteśmy wobec siebie zbyt
krytyczni. Popełnianie błędów,
niedoskonałość i obserwacja
lepszych od nas ekspertów sprawiają, że niechętnie doceniamy samych
siebie, w szczególności zaś nie
dostrzegamy naszych małych
osiągnięć. A to przecież małe
sukcesy przybliżają nas do realizacji
wymarzonego celu. Pamiętaj więc
o pozytywnym nastawieniu do pracy
i współpracowników – dostrzeżesz
bardzo szybko, że optymistom
pracuje się lepiej.
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Otaczaj się ludźmi,
którzy mogą ci pomóc
Kiedy rozpoczniesz swoją pierwszą
pracę, uważnie obserwuj, kto
w twojej firmie jest ekspertem
w interesujących cię dziedzinach.
Jeśli ta osoba wykazuje chęć do
dzielenia się wiedzą – wykorzystaj
to. Od osób z bogatym
doświadczeniem możesz się wiele
nauczyć. Nie tylko nabyć
specjalistyczną wiedzę, ale również
poznać skuteczne sposoby na
efektywną pracę samodzielną,
pracę w grupie czy ustalanie
priorytetów zadań.

Większość z nas wyznacza sobie
cele długoterminowe.
Nic dziwnego, w końcu chcemy
robić rzeczy wielkie, które zostaną
zauważone przez innych i zapewnią
nam duży sukces. Aby jednak dojść
do tak odległego celu, warto
określić małe i krótkoterminowe
cele – miesięczne, tygodniowe,
a nawet jednodniowe. Wyznacz za
ich pomocą ścieżkę i skupiaj się na
realizacji zadań – to doprowadzi
cię do mety.

Rozwijaj swoje mocne strony
Zastanów się, jakie są twoje mocne
strony, i skup na ich rozwijaniu. Nie
zapominaj o swoich atutach i doceniaj je, wykorzystując w codziennej
pracy. Pomyśl, co możesz zrobić,
aby je wzmocnić. Praca nad sobą,
szkolenia, czytanie wartościowych
książek, wymiana doświadczeń
z innymi i wreszcie dzielenie się
swoją wiedzą – to tylko niektóre
z aktywności, jakie warto wziąć
pod uwagę.

Ucz się na błędach
Każdy z nas ponosi porażki. I dobrze, bo bez nich nie ma sukcesu.
Popełnianie błędów stymuluje
rozwój, wzbogaca o nowe doświadczenia. Nie skupiaj się na tym, jak
bardzo się pomyliłeś, tylko wyciągnij
wnioski na przyszłość – następnym
razem będziesz wiedział, czego
unikać. Dzięki temu nabierzesz siły
do dalszej pracy.
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Ucz
się
NA BŁĘDACH

Tylko ten, kto nic nie robi, nie
popełnia błędów.
Najważniejsze, aby nie
załamywać się upadkiem, tylko
wbrew przeciwnościom
podnieść się i dalej dążyć do
obranego celu.

Katarzyna KOZAK • gazetapraca.pl

T

homas Edison powiedział:
„Nie poniosłem porażki. Po
prostu odkryłem 10 000
błędnych rozwiązań”.
W swoim doświadczeniu nie był
odosobniony. Mozart, Vincent van
Gogh, Albert Einstein, Steve Jobs,
Bill Gates – oni wszyscy wiele razy
popełniali błędy, a mimo tego są
uważani za geniuszy. Co ich łączy?
Przede wszystkim nie pozwolili, aby
niepowodzenia zawładnęły ich
życiem. Działali dalej, aż doszli do
celu. Co zrobić, aby to było możliwe? Oto 10 najważniejszych rzeczy.

Uwierz, że możesz
Jeżeli nie wierzymy we własne możliwości i brakuje nam przekonania
co do słuszności wybranego
kierunku, nawet niewielkie potknięcie będzie w stanie wybić nas
z obranej ścieżki. Dlatego zanim
podejmiemy decyzję o zaangażowaniu się w cokolwiek, odpowiedzmy
na podstawowe pytanie – czy
wierzę w to, co zamierzam zrobić?

Odnajdź swoją pasję
Pasja jest bardzo ważna w życiu.
Pomaga przetrwać trudne momenty, zdystansować się od siebie,
swoich braków, błędów i niepowodzeń. Jest niezbędna do osiągnięcia
sukcesu – zazwyczaj ludzie z pasją
tak mocno wierzą w swój cel, że
staje się on wcześniej czy później
ich rzeczywistością.

Bądź konsekwentny
Winston Churchill powiedział kiedyś:
„Jeśli idziesz przez piekło, nie
poddawaj się”. Tak właśnie działają
osoby zdeterminowane – uparcie
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dążą do celu, bez względu na to, jak
wygląda ich droga – czy jest pełna
burz i napięć, czy wręcz przeciwnie
– spokojna i nieciekawa. Warto też
pamiętać, że wiele wielkich osiągnięć
naszych czasów zostało zrodzonych
przez zmęczonych i zniechęconych
ludzi, którzy niestrudzenie wykonywali swoją pracę.

Wykorzystaj swoje
możliwości
W każdym z nas drzemie potencjał,
który nabiera znaczenia wtedy, kiedy
się go odpowiednio uruchomi. Aby
to było możliwe, trzeba go najpierw
odkryć w sobie. Niestety, potencjał
jest jak wino – wymaga czasu – co
może być trudne dla ludzi, którym
się spieszy do celu i którym brak
cierpliwości. Tymczasem jest to
długotrwały proces.

Okaż pokorę
Prawdziwi ludzie sukcesu nie obnoszą się z tym, co osiągnęli. Tak
naprawdę sukces nie jest mierzony
zdobytą pozycją, lecz umiejętnością
pokonywania problemów i przyznania
się do nich. A to wymaga pokory.

Otwórz się na ludzi
Żaden geniusz nie osiągnął sukcesu
w pojedynkę. W pewnym momencie
ktoś przyszedł mu z pomocą – zainspirował, zmotywował. Bez względu
na to, czy ci ludzie pojawiają się
w naszym życiu na jeden dzień, czy
na zawsze, mogą nas wiele nauczyć.
Potrzebujemy szczególnie takich
osób, które mogą nam pomóc, gdy
upadniemy, i pokażą drogę, gdy
zbłądzimy. Ważne jest to, abyśmy
kiedy się pojawią, przyjęli ich wsparcie.

Wyeliminuj złe nawyki
Każdy człowiek postępuje według
utartych wzorców zachowań.
Pojawiają się w naszym życiu
i powoli rozwijają, przez co nie
zawsze zdajemy sobie z nich
sprawę. Bardzo ważne jest, aby
uświadomić sobie ich istnienie
i wpływ na życie. Następnie trzeba
pozbyć się tych negatywnych, bo jak
mawiał Arystoteles, „jesteśmy tym,
co często powtarzamy”. Doskonałość nie jest aktem, lecz nawykiem.

Myśl pozytywnie
Wszyscy popełniamy błędy, zaliczamy upadki i żałujemy niektórych
czynów, ale znajdujemy w sobie
siłę, aby się otrząsnąć i iść dalej, nie
pozwolić, aby słabości decydowały
o nas. Nasz mózg ma moc sprawczą i im bardziej jesteśmy pozytywnie nastawieni do życia, tym
lepsze ono się staje.

Daj sobie prawo do błędu
Nie możemy uchronić się przed
popełnianiem błędów ani od nich
uciekać. Konfrontacja z trudnościami
może przynieść korzyści – wytrwałość, otwartość, potencjał, pokorę
i nowe wzory zachowań, które
przyczynią się do odniesienia sukcesu. Jeśli ktoś oczekuje, że będzie
najlepszy, zazwyczaj taki się staje.

Nie słuchaj dobrych rad
Bywa, że porażka nie boli tak bardzo jak
komentarze osób, które były jej
świadkami. Słowa „Mówiłam, że to się
nie uda”, nie brzmią jak główne przesłanie kursu motywacyjnego. Z tej sytuacji
jest tylko jedno wyjście – udowodnić
wszystkim, że nie mają racji.
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ZASAD

skutecznego
budowania
kariery

Wymarzony staż czy może pierwsza praca? Bez
względu na to, w jaki sposób zaczynasz, jedno
jest pewne: im lepiej pokierujesz swoją karierą,
tym większa szansa na to, że osiągniesz sukces.
Zaufaj nam, w tej kwestii nie ma co liczyć na
szczęście czy przypadek.
Na początek dobra wiadomość – zarządzanie
własną karierą nie jest trudne ani czasochłonne.
Wymaga jedynie odrobiny cierpliwości
i zaangażowania.
Skorzystaj z naszych rad. Działają!
Joanna NIEWIŃSKA
• Starszy Doradca Klienta
Strategicznego
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Pamiętaj
o audycie kariery

Nie bądź
przesadnym
perfekcjonistą

Buduj markę osobistą
Personal branding polega na
promowaniu siebie w taki sposób,
aby wzbudzić zaufanie innych.
Niemal każdy przyszły i obecny
specjalista powinien budować
swoją markę. Działań, które
możesz podjąć w tym celu, jest
sporo, dlatego ważne jest, aby
wiedzieć, co się chce robić i tym
samym mieć świadomość, do
kogo kieruje się swój komunikat.
Stworzenie i prowadzenie
profesjonalnego profilu
w biznesowych społecznościach
(GoldenLine, LinkedIn) oraz
dbałość o wizerunek na portalach
takich jak Facebook czy Twitter to
absolutne minimum. Warto
również budować sieć
kontaktów, utrzymywać relacje
z osobami z branży oraz dzielić
się swoją wiedzą z innymi
(wypowiedzi na forach,
prowadzenie prezentacji,
pomaganie kolegom
i koleżankom w pracy).
Dobra rada: Nie zapomnij też
uzupełniać swoich profili
o wszystkie dodatkowe aktywności, które pomogą ci budować wizerunek eksperta.

123

Przede wszystkim powinieneś
wiedzieć, w jakim kierunku
chcesz podążać. W ustaleniu
tego pomoże ci indywidualny
plan kariery oraz monitorowanie
jej postępów. Zastanów się, co
chcesz osiągnąć oraz czego się
nauczyć w perspektywie roku,
dwóch oraz pięciu lat. Analizuj,
oceniaj i w razie potrzeby
zmieniaj poszczególne etapy
planu. Rozwój kariery to proces
długotrwały, który będzie
wymagał od ciebie podejmowania wielu decyzji na bieżąco. Nie
zapominaj jednak o głównym
celu. Nie odpuszczaj sobie i nie
idź na łatwiznę. Wiele osób
popełnia ten sam błąd – przygotowują plan, a następnie…
zapominają o nim. Ty trzymaj się
raz przyjętej strategii, przy czym
modyfikuj ją w zależności od
swoich potrzeb – chęci zmiany
branży, przekwalifikowania się
– oraz trendów rynkowych.
Dobra rada: Ludzie,
którzy osiągają
sukces w swoim
zawodzie, zawsze
mają wyznaczony
jakiś cel. Popełniają
błędy i uczą się na
nich, doceniają
nawet małe
osiągnięcia.
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Osoby, które dążą do perfekcji,
zazwyczaj mają problem
z wykonywaniem zadań na czas
oraz z pracą wielozadaniową.
Dodatkowo szybko tracą
motywację. Są tak skupione na
skrupulatnym realizowaniu
projektów, że czują się zniechęcone do dalszych działań nawet
z powodu małej porażki czy
błędu. Praca projektowa obecnie wymaga zarówno ustalania
priorytetów, jak i przekazywania
części obowiązków innym
członkom zespołu. Pamiętaj, by
przed rozpoczęciem pracy
uważnie przeanalizować, które
z działań będą wymagać od
ciebie większego nakładu pracy
oraz które przybliżą cię do
realizacji celu głównego.
Dobra rada: Nie dąż do perfekcji.
Zamiast tego postaw na
rozwijanie umiejętności
miękkich takich jak kreatywność, współpraca w zespole,
praca pod presją czasu czy
gotowość do poszerzania
wiedzy.

Śledź trendy rynkowe

Podejmuj ryzyko

45

Mówi się, że człowiek uczy się
przez całe życie. Nieustanne
poszerzanie wiedzy nie dotyczy
już tylko takich zawodów jak
prawnik lub lekarz. Niezależnie
od tego, czym się zajmujesz,
śledź najnowsze trendy w swojej
specjalizacji. Dołącz do branżowych społeczności, które
organizują spotkania z wymianą
doświadczeń. Bierz udział
w konferencjach. Znajdź portale,
grupy i profile w mediach
społecznościowych, które
publikują informacje z twojej
dziedziny. Jeśli trafisz na
ciekawą ofertę warsztatów,
porozmawiaj ze swoim pracodawcą o możliwości skorzystania z nich.
Dobra rada: Dzięki aktywnej
postawie będziesz wiedzieć, co
w trawie piszczy.

Podejmowanie trudnych decyzji
to stałe elementy naszego życia
– również zawodowego. Ryzyko
związane na przykład ze zmianą
pracy może się opłacać lub nie
– albo osiągniesz sukces, albo
poniesiesz porażkę. Przygotuj się
na to i pamiętaj, że jeśli coś
pójdzie nie po twojej myśli,
trzeba wyciągnąć z tego naukę,
a nie rozpamiętywać. Z drugiej
strony miej świadomość, że
przesadny strach przed porażką
może oddalić cię od realizacji
twojego celu.
Dobra rada: Jeżeli masz
wątpliwości, zapytaj
znajomych, jak
postąpiliby na twoim
miejscu.
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Wyniki konkursu
EB KREATOR 2016

8 lutego ogłoszono wyniki EB Kreator, największego konkursu employer branding, organizowanego
przez GoldenLine. Do trzeciej edycji zgłosiło się aż 100 firm, wysyłając rekordową liczbę ponad 160
zgłoszeń. Jury wyróżniło nominacjami ponad 30 pracodawców, zwycięzcami zostali zaś Lidl
Polska, Merixstudio, Stanley Black & Decker, IKEA Retail, Polpharma, Future Processing, Apptension
i Avon Cosmetics Polska oraz Aterima Med.
Anna CZĘŚCIK • Marketing & PR Manager

W

tym roku firmy
zgłaszały swoje
projekty w 7 kategoriach: „Zakładka
kariera”, „Akcja
rekrutacyjna”, „Ogłoszenie rekrutacyjne”, „Kampania w social media”,
„Kampania employer branding”,
„Wideo wizerunkowo-rekrutacyjne”,
„Wewnętrzna kampania employer
branding”. Jury przyznało również
nagrodę specjalną.
Ogłoszenie wyników odbyło się 8
lutego wieczorem podczas uroczystej gali w PinUp Studio na Nowogrodzkiej w Warszawie.
Galę rozdania nagród w konkursie EB
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Kreator 2016 poprowadził Zygmunt
Chajzer. Ponad 250 zgromadzonych
gości powitał natomiast Adam Wąsik,
Członek Zarządu GoldenLine. Przed
ogłoszeniem wyników dwie
inspirujące prezentacje na temat
employer branding wygłosili Szymon
Motławski z Pracowni EB GoldenLine
oraz Zyta Machnicka z firmy
Lightness.

Najlepsza kampania
employer branding
W kategorii „Kampania employer
branding” wyróżnieni nominacjami
zostali DaftCode, Accenture,
mBank oraz Kontakt.io. Najlepszą

kampanią employer branding
została zaś akcja Lidl Polska,
prowadzona z udziałem
pracowników firmy pod hasłem „Lidl
zaczyna się od ludzi”. Jury doceniło
zarówno akcentowaną w kampanii
transparentność pensji oferowanej
obecnym i potencjalnym
pracownikom, jak i kompleksowe
podejście do tematu oparte na
wielokanałowej komunikacji.

Najlepsza zakładka kariera
Wyróżnienie w kategorii „Zakładka
kariera” otrzymali Volanto, ITMAGINATION, Terra Group, Grupa Tense,
Apptension oraz Sokołów.
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Za najlepszą zakładkę kariera uznano
stronę Merixstudio, która w czytelny
sposób prezentuje kandydatom
najpotrzebniejsze informacje, również
w wersji mobilnej. Merixstudio
stawia na jasną komunikację – prosty
formularz rekrutacyjny, możliwość
zadania pytania do oferty i prezentację osób odpowiedzialnych za
rekrutację z ramienia HR oraz
przyszłego zespołu.

Najlepsze ogłoszenie
rekrutacyjne
Zwycięzcą w kategorii „Ogłoszenie
rekrutacyjne” została firma Stanley
Black & Decker. Jury doceniło
pomysł i nieszablonowe podejście
firmy do tematu ogłoszenia rekrutacyjnego. Prosty billboard umieszczony na stacji warszawskiego
metra, informujący o przeniesieniu
siedziby firmy z dzielnicy biznesowej
(tzw. Mordor) do lokalizacji bliżej
centrum i zawierający adres zakładki
kariera przyniósł firmie wzrost
nadesłanych aplikacji o 203%.
Nominowani w tej kategorii zostali
również Arche Consulting, Volanto,
Merixstudio, Promedica 24,
Neonet i Apptension.

Najlepsza kampania
w social media
Zwycięzcą w kategorii „Kampania
w social media” została firma IKEA
Retail, która na Facebooku stworzyła
kampanię opartą na miniserii wideopostów. Składa się ona z trzech
odcinków, z których każdy jest
skierowany do innej grupy docelowej.
Prosty i humorystyczny przekaz, idealnie dopasowany do wąskiej specjalizacji, m.in. dekoratorów, grafików
i architektów, zapewnił firmie spływ
ponad 2200 aplikacji. Wyróżnieni
w tej kategorii zostali również Grupa
PZU, Deloitte, GP People.

Najlepsza akcja rekrutacyjna
Zwycięzcą w kategorii „Akcja rekrutacyjna” została firma Polpharma,
doceniona za kompleksową organizację pierwszego w Polsce rocznego
programu stażowego, skierowanego
do studentów i absolwentów biotechnologii oraz nauk pokrewnych, pt.
„Laboratorium kariery”. W wyniku tej
akcji firma otrzymała 1810 aplikacji od
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kandydatów, spośród których wybrała
i zaprosiła na staż 18 wyjątkowo
utalentowanych naukowców. Nominowani w tej kategorii zostali również:
FORTUM Sprzedaż, Orbis, Future
Processing, McDonald’s Polska
i Robert Bosch.

Najlepsze wideo
wizerunkowo-rekrutacyjne
Za najlepsze wideo wizerunkowo-rekrutacyjne uznano film Future
Processing „Better Future – Medical
Imaging Project”. Firma prezentowała
w nim projekt medyczny, nad którym
obecnie pracuje i do którego
potrzebowała nowych pracowników.

Rozpoznawalny, zapadający w pamięć motyw Rembrandta i storytelling pozwoliły zatrudnić 10 osób
z rekrutacji wewnętrznej i 15 nowych
osób oraz wywołały pozytywny
szum wokół marki. Nominowani
w tej kategorii zostali Future Processing, Orbis, Aterima Med i Aviva.

Najlepsza wewnętrzna
kampania employer branding
W tej kategorii „Wewnętrzna kampania employer branding” nominowani
zostali EPAM Polska, Grupa PZU,
PKO Bank Polski, Apptension, Avon
Cosmetics Polska, Orange Polska,
IKEA Retail. Jury postanowiło
przyznać dwie równorzędne nagrody
dla Apptension i Avon Cosmetics
Polska za prowadzone w 2016 roku
wewnętrzne kampanie employer
branding. Firma Apptension stworzyła Wishlistę, czyli platformę crowdfundingową, dzięki której pracownicy mogą głosować na zgłoszone
przez siebie projekty. Miesięcznie
z platformy korzysta średnio 70%

zespołu i do tej pory udało się
zrealizować 34 z 47 zgłoszonych
projektów. Firma Avon Cosmetics
Polska ujęła Jury spójnością marki
konsumenckiej z EVP pracodawcy,
różnorodnością podjętych działań
w ramach hasła „Inspiring work,
empowering women” oraz nietypowym podejściem do tematu badania
kultury organizacyjnej – wykorzystanie elementów grywalizacji pozwoliło uzyskać 89-procentową frekwencję podczas badania.

Nagroda Jury
Jury przyznało specjalne wyróżnienie
firmie Aterima Med za organizację
akcji „Jeszcze bardziej zaopiekowani”,
a tym samym za dobre działanie nie
tylko na rzecz swojej marki
pracodawcy, ale także rynku agencji
zatrudnienia, którego firma jest
przedstawicielem. Aterima Med
specjalizuje się w świadczeniu usług
opieki domowej osobom starszym
i niesamodzielnym w Polsce
i w Niemczech. Aby zdobyć wiedzę
o tym, jak pracuje się opiekunom,
firma zorganizowała badanie
satysfakcji, podczas którego badani
mogli zgłaszać swoje propozycje,
uwagi i prośby. Po przeanalizowaniu
odpowiedzi Aterima Med wdrożyła
wiele z zaproponowanych
rozwiązań, które zaprezentowała
w krótkim wideo skierowanym do
opiekunów i kandydatów. Więcej
informacji o konkursie na ebkreator.pl
GoldenLine to wiodący serwis
rekrutacyjny, oferujący usługi
z zakresu rekrutacji i employer
branding. Co miesiąc serwis
odwiedza około 3 mln
użytkowników. GoldenLine dostarcza
kandydatom oferty pracy, informacje
o pracodawcach oraz umożliwia
założenie profilu zawodowego.
Pracodawcom natomiast oferuje
rozbudowane usługi rekrutacyjne
– zarówno możliwość zamieszczenia
ogłoszenia o pracę, jak i dostęp do
Wyszukiwarki Kandydatów.
GoldenLine wspiera firmy w obszarze
employer branding poprzez
doradztwo i szkolenia, możliwość
założenia Profilu Pracodawcy oraz
realizację kampanii marketingu
rekrutacyjnego.
TWOJA
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Pierwsza praca

Banking. Redefined. Digital.
2 miliardy ludzi na całym świecie potrzebuje finansowania pozabankowego. Dzięki połączeniu innowacyjnej
technologii, zaawansowanych algorytmów oraz analizie wielu źródeł danych, jesteśmy w stanie dostarczać
pozabankowe usługi finansowe szybko, sprawnie i bez zbędnych formalności. Spółka oferuje produkty
dopasowane do potrzeb nawet najbardziej wymagających Klientów np. Kredito24 i Monedo Now.
Zespół Kreditech to ponad 300 osób, z 40 krajów. Siedziby spółki mieszczą się w 7 krajach, od Europy
po Amerykę Łacińską. Z produktów Kreditech mogą korzystać mieszkańcy Polski, Czech, Meksyku, Hiszpanii
oraz Rosji. Stale rozwijamy nasze usługi i staramy się wprowadzać innowacje do sektora finansowego.

REKRUTUJEMY NA STANOWISKA
Jesteś zafascynowany sektorem FinTech? Jeśli tak, dołącz do naszego zespołu.
Oferujemy wiele możliwości rozwoju zarówno na rynkach lokalnych jak i w środowisku międzynarodowym.
Sprawdź nasze oferty www.kreditech.com/careers.

www.kreditech.com/careers

Opis firmy
Greenpeace to niezależna międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca na rzecz
ochrony środowiska naturalnego. Organizacja koncentruje swoje działania na najbardziej istotnych,
zarówno globalnych jak i lokalnych, zagrożeniach dla bioróżnorodności i środowiska.
Od ponad 40 lat jest wspierana finansowo przez ludzi z całego świata.
Ta forma pozyskiwania kapitału pozwalana niezależne realizowanie celów w obronie środowiska.

Rekrutujemy na stanowisko: Fundraiser / Fundraiserka - Praca nie tylko dla studentów.
Wykorzystaj szansę na zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego
w międzynarodowej organizacji pozarządowej!
To, co ważne dla nas, to Twoja łatwość nawiązywania kontaktu z nowymi osobami, ponieważ do obowiązków
fundraisera należy pozyskanie jak największej ilości darczyńców na ulicach polskich miast.
Za ciężką pracę należy Ci się regularne i stałe wynagrodzenie, dlatego nasze stawki zaczynają się od 12
złotych za godzinę, a sięgają nawet 40 złotych za godzinę na rękę. Dodatkowo, możesz otrzymać do 800
złotych za pozyskanie nowych pracowników w ramach rekrutacji bezpośredniej.
Gwarantujemy świetną atmosferę i środowisko pracy w młodym, kreatywnym i zgranym zespole.

www.greenpeace.pl/dd
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