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Stwórz mapę swojej kariery

W dzisiejszym, dynamicznym świecie, dość często borykamy się 

z zadaniami, celami, wyborami, decyzjami, które spędzają nam sen 

z powiek. Trudno czasem wybrać między złym a gorszym, dobrym 

i lepszym. Każdy nasz wybór rodzi za sobą kolejne konsekwencje i czasami 

trudno przewidzieć co stanie się trzy kroki wprzód. Nie każdy w końcu 

musi być Kasparowem

Podejmuję decyzję dziś. Jej skutki obserwować będę przez następne tygodnie. Każda reakcja 

i działanie w trakcie tego okresu powodują, że drabinka decyzji i podjętych dróg działania na-

rasta. Łatwo więc zgubić się w tym zgiełku i mnogości zakrętów. Co zrobić by tego uniknąć?

Narysuj sobie trasę

Pomysł może w teorii szalony, w praktyce łatwiejszy niż myślisz. Co znaczy rysować sobie 

trasę? Planować tak, by pamiętać o wszystkim, o czym powinniśmy. Każdy ma jakieś ma-

rzenia, cele. Duże cele determinują cele mniejsze. Naszkicuj sobie drogę do celu, korzystając 

z pośrednich „przystanków”. Określ to, co chcesz osiągnąć na końcu. Korzystając z pytania 

„co musi się zdarzyć wcześniej bym to osiągnął” i poruszając się wstecz, od celu główne-

go w kierunku „dziś”, określ swoją drogę do niego. Na przykład chcę wyjechać na wakacje 

na Seszele (tu dobrze opisać sobie ten stan, kiedy staje się obiema stopami na lotnisku). 
Wcześniej muszę przylecieć tam samolotem. Wcześniej muszę kupić bilet. Wcześniej muszę 

odłożyć pieniądze na bilet i znaleźć miejsce w hotelu. Wcześniej muszę wziąć urlop w pracy. 

Wcześniej – jest dziś.
Co to daje? Przestaję myśleć skalą makro, która potrafi przerazić. Przestawiam się na cele 
w skali mikro, które są łatwiejsze, mniej skomplikowane do zrealizowania. Mam też łatwo okre-

ślony horyzont czasowy wykonania zadań i sporą motywację oraz kontrolę nad nimi.

Nie myśl zbyt długoterminowo

Kolejna herezja. Bo przecież co z planowaniem na dłużej? Ja się pytam – po co? Określaj so-

bie cele tygodniowe, a nawet dniowe. Z czym chcesz skończyć ten dzień, ile rzeczy chcesz 

załatwić, co chcesz zrobić w pierwszej kolejności? Realizacja małych, krótkich celów i tak 
prowadzi do dużego wyniku. Jeśli masz z tym problem, wykorzystaj sposób z punktu 1 z jedną 
modyfikacją. Jeśli wyznaczysz sobie ścieżkę z małych celów, zapomnij o efekcie końcowym 

i nie skupiaj się na nim. Niektóre głosy mówią, że dobrze jest myśleć o efektach końcowych, 

bo tak wspomaga się motywacje. Ja jednak twierdzę, że skupianie się na końcowym rezulta-
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cie zabija efektywne działania po drodze do niego. Myślę, że każdy sam powinien określić się 
w tych sposobach myślenia.

Zadzwoń po pomoc

Może i nie ma pogotowia decyzyjnego, ale za to są na tym świecie ludzie, którzy poprowadzą 
cię ku najlepszej decyzji. Jaka ona jest? Nie wiem, ale wiem, że jest twoja. Coach to dosyć 
nowy zawód i świeże są obiekcje z nim związane. Jako osoba, korzystająca z usług coachów 
i sama będąca coachem, z czystym sumieniem mogę powiedzieć – to nie gryzie. Coach nie 
podpowiada i nie sugeruje. Coach wskazuje drogę korzystając z twoich słów, ust, umysłu. Ani 
na chwilę nie stracisz kontroli nad tym co robisz i ani na chwilę nie zostaniesz sam.
To taka opcja dla tych, którym nie chce się notować, pilnować, analizować w samotności. To 
dla tych, którzy wolą działać, doświadczać, sprawdzać, wyciągać wnioski. Wystarczy, że bę-
dziesz chciał. Resztą zajmie się druga strona.

Pozwól sobie przegrać

Tylko nie waż się cieszyć z porażek. Błędy są czymś naturalnym. Wydłużają drogę, ale przy 

zmianie myślenia z narzekania na rozwiązania nauczą cię, jak wybierać dobrze. To droga sa-

mokształcenia. Sam się uczysz na własnych błędach. Analizujesz, wyciągasz wnioski, działasz 

wtórnie.

Ponadto przegrana wzmaga determinację do działania w kierunku osiągnięcia celu. Czasami 

by przeskoczyć dalej, trzeba zrobić krok wstecz, by móc nabrać rozpędu.

Pielęgnuj swoje mocne strony

Mówiąc inaczej – doceniaj swoje mocne strony i rozwijaj je. Szkoda czasu i energii na leczenie 

słabości. Z czasem znikną same albo staną się bezużyteczne. Załóżmy, że jesteś słaby w or-

ganizowaniu sobie harmonogramu prac. Jesteś za to doskonały w nawiązywaniu kontaktów. 
Pracując nad harmonogramami – nie będziesz miał siły na kreowanie i pielęgnowanie kontak-

tów. Będziesz ulepszał techniki zarządzania sobą w czasie, zdobywając podstawową wiedzę, 

ale prawdopodobnie i tak nie zdołasz być ekspertem w tym obszarze. Co jeśli skupisz się na 
kontaktach? Będziesz perfekcjonistą. Nawet jeśli stracisz cztery szanse, bo ułożysz sobie źle 
grafik, kolejne dwie szanse, przypadkowe spotkania przekują się na dobre biznesowe znajo-

mości. To duży krok naprzód. Reasumując – doceniaj i pilnuj swoich mocnych stron. Innymi się 

nie przejmuj.
Czy to sposób? Nie. Wskazówka? Być może. Na pewno doświadczenie, które wiele mnie na-
uczyło. Na pewno cele, których pilnuję. Na pewno wartości, których się trzymam. To mi po-

zwala się nie zgubić w tym, co chcę osiągnąć.
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Dostosuj CV do ogłoszenia

Rynek pracy jest obecnie bardzo konkurencyjny. Dostosowanie swojego 

życiorysu zawodowego do konkretnego ogłoszenia jest niezbędne, aby 

uzyskać przewagę nad konkurentami. Opis stanowiska zamieszczony 

w ogłoszeniu daje mnóstwo wskazówek odnośnie oczekiwań pracodawcy, 

umożliwiając zaprezentowanie się z jak najlepszej strony

Krok 1:  Zidentyfikuj kluczowe frazy

To hasła, na które rekruterzy zwracają najczęściej uwagę. Jeżeli ich nie używasz – twoje CV 

prawdopodobnie nie istnieje. Dlaczego? Każde stanowisko i rekrutacja charakteryzuje się 

oczekiwanymi umiejętnościami i doświadczeniem. Przykładem mogą być rekrutacje księgo-

wych Centrów Usług Wspólnych, gdzie liczy się doświadczenie i wiedza z obszaru księgowo-

ści, a kluczową kompetencją przy zatrudnieniu pracownika jest znajomość języków obcych. 

Tak więc, kandydat na to stanowisko w pierwszej kolejności, powinien zawrzeć w swoim CV  

takie informacje:

 • znajomość języków obcych (z określeniem poziomu),

 • obszar księgowości, w którym na co dzień pracuje: GL/AP/AR,

 • certyfikaty z obszaru księgowości i finansów.

Można to rozwiązać za pomocą notki podsumowującej résumé, umieszczonej na początku 
życiorysu zawodowego. Jak taka notka powinna wyglądać?

Dla powyższego przykładu można stworzyć następujące podsumowanie:

„Posiadam  3-letnie doświadczenie jako księgowa w obszarze AP zdobyte w międzynarodowej 
firmie SSC. Obecnie obsługuję 15 spółek z kapitałem francuskim, dzięki czemu na co dzień 
mam kontakt z językiem francuskim i angielskim. Posiadam Certyfikat Ministra Finansów Nr 

XXXXXX/XX uprawniający do Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych. Jestem osobą 

komunikatywną, rzetelną, która powierzone zadania zawsze doprowadza do końca.”
Żeby jeszcze bardziej podkreślić pożądane frazy i przyciągnąć uwagę rekrutera, warto je wy-
boldować.

Krok 2: Osiągnięcia

Jeśli w ogłoszeniu pracodawca wymaga od nas udokumentowanych sukcesów sprzedażo-
wych, w CV możemy umieścić na przykład taką informację: osiągnięcie 300% miesięcznego tar-

getu sprzedażowego, miesięczna sprzedaż na poziomie 100 mln PLN. Nie bój się pisać o swoich 

sukcesach zawodowych, pochwal się, a z pewnością przyciągnie to uwagę rekruterów.
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Krok 3: Liczy się każde słowo

Nie umieszczaj zbędnych informacji w CV, nie rozpraszaj rekrutera. Oto przykład:  masz 3-let-
nie doświadczenie zdobyte w obszarze szkoleń i rekrutacji, szukasz pracy w tej branży, w tym 
przypadku zbędnymi informacjami w CV będą: prace sezonowe w barach, hotelach czy call 
center, które z rekrutacją i szkoleniami mają niewiele wspólnego. Skup się na tych pozycjach, 
które są rzeczywiście istotne i ważne dla konkretnego stanowiska.

Krok 4: Dbaj o język i spójność

Opisując umiejętności użyj podobnych przymiotników, jak w ogłoszeniu.  Rób to oczywiście 
tylko wtedy, jeśli określenia pasują do twojej osobowości. Dla przykładu: poszukiwane są oso-
by rzetelne i komunikatywne, jeśli charakteryzują twoją osobę, umieścić w CV synonimy mniej 
więcej w tej samej kolejności. Powyższe frazy możesz zamienić na: sumienność i otwartość.

Dobrze spersonalizowanie CV pozwoli zaciekawić potencjalnego pracodawcę, a co za tym 
idzie może dać nam szansę na zaprezentowania się w trakcie bezpośredniego spotkania.

Niby oczywiste, a jednak…

Zdarza się, że pomijamy informacje zawarte na samym końcu ogłoszenia. Dotyczą one kwestii 

formalnych, które powinno spełniać nasze CV. Istotna jest informacja odnośnie języka, w jakim 

życiorys powinien być napisany, format, w jakim ma być przesłany (.pdf), zawarcie klauzuli 

o przetwarzaniu danych osobowych. Ważny jest sposób aplikacji (poprzez przycisk aplikuj, 

bądź wysłanie wiadomości email do osoby wskazanej w ogłoszeniu).  Nasz przyszły praco-

dawca może nas także prosić o dołączenie do aplikacji listu motywacyjnego. Pamiętaj, jeśli 

w ogłoszeniu proszą o przesłanie CV w języku angielskim w formacie .pdf, to właśnie w takim 

formacie prześlijmy nasz życiorys.

Tworząc CV w odpowiedzi na konkretną ofertę pracy, dokładając wszelkich starań, by zapre-

zentować się jak najlepiej, zwiększamy swoje szanse na otrzymanie pracy.
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Podkreśl swoje przewagi w CV

Każdy posiada atuty, ale nie każdy o nich wie. Umiejętności prezentacji 

siebie poprzez swoje wyjątkowe cechy można się nauczyć i znacznie 

zwiększyć szanse na znalezienie pracy – praktyka czyni mistrza. Warto 

zrobić wszystko by znaleźć pracę marzeń, pracę do której wstaje się przed 

dzwonkiem budzika, pracę która codziennie daje prawdziwą satysfakcję

Większość kandydatów prezentuje na rozmowie kwalifikacyjnej swoje mocne strony. Opowia-
danie o sobie w superlatywach to metoda znana od lat. Nie wyróżni cię ona jednak z tłumu 
kandydatów i szumu informacji. Fascynacje i prawdziwe pasje natomiast zwiększają twoją 

wartość na rynku pracy i pozwalają czerpać większą satysfakcję z życia zawodowego. Czy 

zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego jedni ludzie cię szanują i podziwiają, a inni próbują zrównać 

cię z błotem? Co sprawia, że   jedna osoba postrzegana jest jako cenna jednostka, a druga jako 

przeciętny i bezbarwny szarak?

Znajdź pomysł na prezentację

Kluczem jest zrozumienie, że nie musisz zmieniać siebie, aby osiągnąć sukces, wręcz prze-

ciwnie. Powinieneś być sobą bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. W czasach „przed-facebo-

okowych”, kandydat miał średnio 20 minut na zaprezentowanie siebie przed potencjalnym 

pracodawcą. Dzisiaj, za sprawą ogólnodostępnych social media, ten czas skrócił się do kilku 

sekund. W erze social media ludzie kształtują sobie opinię o tobie niemal natychmiast.

Pomyśl, co i w jaki sposób, możesz powiedzieć o sobie w 7 sekund, aby twoje walory były 
odebrane jako plusy. Mając to na uwadze musisz za wszelką cenę przedstawiać się twoimi 
najcenniejszymi i unikalnymi atutami. To jedyna szansa, aby pierwsze wrażenie, jakie wywrzesz 

na danej osobie było właściwe i autentyczne.

Stawiaj na konkrety

Kiedy mówisz o czymś co cię naprawdę fascynuje, jesteś w stanie skupić się wyłącznie na 

tej jednej konkretnej rzeczy czy sprawie. Może być to książka, idea, osoba, film lub produkt. 

Słowa są wtedy ostre, szczere i trafiają w samo sedno. Na rezonansie magnetycznym obraz 
mózgu osoby mówiącej o czymś z pasją wygląda prawie identycznie jak mózg osoby zakocha-
nej. Jeśli potrafisz szybko przedstawić swoje unikalne atuty, pożądane na danym stanowisku, 

będziesz postrzegany jako jednostka bardziej wartościowa, nawet jeśli oferujesz produkt 

trochę niższej jakości po wyższej cenie. Brzmi to jak paradoks? Przekonaj się sam.
Nie chodzi o identyfikację siebie opierając się na swoich mocnych stronach. Jeśli skupisz się 



tylko na nich, nic to nie da. W dzisiejszych czasach są one jak etykietka na towarze. Mocne 
strony się dewaluowały. Zamiast tego, lepiej skupić się na różnicach, unikalnych cechach, któ-
re odróżniają cię od innych. Osoby potrafiące fascynować są cenne, ponieważ są podziwiane 
za swoje wyjątkowe zdolności. To od razu odróżnia je od innych. Przestają być towarem. To 
dlatego ludzie są skłonni zapłacić za nich więcej.

Piramida wyzwań

Świetnie przedstawia to symbol piramidy. W jej podstawie są cechy powtarzające się u więk-
szości kandydatów, niczym wyjątkowym się nie wyróżniających (np. MS Word, Power Point czy 
prawo jazdy kat. B). Cechami tymi raczej nie zdobędziesz dobrego stanowiska, więc nie warto 
się nimi promować. Osoby takie łatwo zastąpić, bo na rynku pracy jest ich całe mnóstwo.
Sama góra piramidy to miejsce na unikatowe cechy, które wyróżniają cię z tłumu. Atuty 
z czubka piramidy czynią cię osobą trudną do zastąpienia z powodu swoich unikatowych, ale 
autentycznych wartości. Z tymi atutami możesz okazać się jedynym mogącym daną pracę 
wykonać, możesz być uznanym za niezastąpionego w danej dziedzinie.

Wybieraj przymiotniki

Istnieją pewne cechy, które określają, że jesteś   najbardziej wartościowy na tle całej reszty. Po 

ich rozpoznaniu, można oprzeć całą swoją karierę wokół nich. Spróbuj znaleźć przynajmniej 3 

przymiotniki oddające twoje osobiste unikatowe atuty. Znając je i eksponując, możesz liczyć 

na lepszy wynik każdej rozmowy kwalifikacyjnej. Wiele może zależeć od kultury pracodawcy, 

ale sposób w jaki potencjalny pracodawca zareaguje na autoprezentację twoich unikatowych 

cech jest rodzajem barometru, który ciężko oszukać.
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7 kwestii, o których  
pamiętać przed  
rozmową kwalifikacyjną

Rozmowa kwalifikacyjna może być punktem zwrotnym w twoim życiu 

zawodowym, dlatego warto się do niej jak najlepiej przygotować. Oto kilka 

rzeczy, o których powinieneś pomyśleć zanim spotkasz się z rekruterem

1. Dowiedz się jak najwięcej o firmie

Tak, jak kandydaci oczekują, że rekruter podejmie wysiłek i zapozna się z CV, tak samo to dzia-

ła w drugą stronę. Zanim więc pójdziesz na rozmowę, poszukaj informacji o firmie, do której 

aplikujesz. Znajdź odpowiedzi na podstawowe pytania: czym firma się zajmuje, jakie oferuje 

usługi lub produkty, kto jest jej bezpośrednią konkurencją. Co mówi sama o sobie. Wykorzystaj 

do tego profile pracodawców, które są dostępne m.in. na Goldenline, LinkedIn czy w innych 

mediach społecznościowych. Zajrzyj także do zakładki kariera firmy.

2. Poczytaj opinie pracowników

Nie wystarczy, że przejrzysz oficjalną stronę firmy, poszukaj także opinii w bardziej niezależ-
nych źródłach. Internet sprzyja anonimowemu wyrażaniu często radykalnych opinii, nieko-

niecznie pokrywających się z rzeczywistością. Dlatego warto poszukać bardziej wiarygod-

nego źródła, na przykład opinii na Profilu Pracodawcy czy komentarzy w grupach w serwisie 
Goldenline.

3. Zadbaj o swój własny komfort

Rozmowa rekrutacyjna to stresująca sytuacja, niezależnie od poziomu pewności siebie. Wy-
bierz strój, w którym dobrze się czujesz, dostosowując go oczywiście do rodzaju firmy, z któ-
rą idziesz się spotkać. Jeżeli nie jesteś pewien jaki dress code obowiązuje, śmiało zapytaj się 

rekrutera, który zaprasza na spotkanie. Nastaw się pozytywnie, by nie stresować się rozmową 

i wypaść jak najlepiej.

4. Zerknij na swoje CV…

…i przypomnij sobie wszystkie najważniejsze rzeczy, które do tej pory zrealizowałeś. Zastanów 
się, dlaczego właśnie tobie udało się to osiągnąć. Popatrz na wszystkie momenty zmiany. Za 
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nimi zawsze stoi historia twoich wyborów, o którą może zapytać rekruter. Przypomnij sobie 
także informacje, jakie umieściłeś na profilach biznesowych, przeczytaj otrzymane referencje. 
Bądź na bieżąco z informacjami w sieci na twój temat, nie daj się zaskoczyć rekruterowi.

5. Pomyśl o cechach i umiejętnościach ważnych na stanowisku, na które aplikujesz

Znajdź w swoim dotychczasowym życiu przykłady, które pokazały, że właśnie ty charakte-
ryzujesz się poszukiwanymi cechami. Ważne jest to, abyś na spotkaniu nie mówił ogólnikami. 
Zamiast „jestem kreatywny”, podawaj przykłady, które to zobrazują. Wydobądź ze swojego 
dotychczasowego doświadczenia te fakty, które wyraźnie pokazują, że posiadasz dane umie-
jętności, bądź predyspozycje.

6. O co zapytasz kandydata na to stanowisko?

To ćwiczenie warto wykonać zawsze. Nie chodzi o to, aby mieć gotową odpowiedź na każde 
pytanie. Często jest jednak tak, że wiele rzeczy robimy automatycznie i nie zastanawiamy 
się, dlaczego to nam wychodzi, a są to konkrety, którym warto się pochwalić. Stąd też ko-

niecznie przemyśl swoje odpowiedzi na kilka pytań, które sam byś zadał osobie aplikującej na 

stanowisko, o które się starasz. Nie daj się zaskoczyć pytaniem o oczekiwane wynagrodzenie, 

przygotuj się odpowiednio, sprawdzając wcześniej zarobki na podobnym stanowisku.

7. Odpowiedz sobie na pytanie: czego szukasz

Rekrutacja to nie jednostronny egzamin – to rozmowy dwustronne. Praca stanowi całkiem 

pokaźną część naszego życia. Nie warto decydować się na jakieś stanowisko tylko dlatego, 

że akurat zostaliśmy zaproszeni i przeszliśmy rozmowy kwalifikacyjne. Nie tylko pracodawca 

podejmuje decyzję, czy właśnie ciebie zatrudnić, ale to także ty decydujesz, czy chcesz pra-

cować w danej firmie. Zrób sobie listę rzeczy, które muszą pojawić się w nowej pracy, dobrze 

by było aby wystąpiły i te, które zdecydowanie nie mogą mieć miejsca. To też pomoże ci od-

powiedzieć na trudne pytanie: „czy masz jakieś pytania?”.
Pamiętaj! Im bardziej będziesz świadomy i pewny siebie, swoich umiejętności i oczekiwań, tym 

lepszym będziesz partnerem do rozmów!
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Jak radzić sobie  
ze stresem podczas  
rozmowy kwalifikacyjnej?

W czasie sesji coachingowych i konsultacji dotyczących stresu w trakcie 

rozmowy kwalifikacyjnej, okazuje się, że jego częstą przyczyną jest lęk 

przed oceną. Boimy się, co pomyśli o nas rozmówca

Kandydaci tworzą sobie listę przekonań, które na ich temat mają inni ludzie, na przykład re-

kruter. Będąc na rozmowie o pracę zostajemy poddani ocenie, sprawdzane są nasze kompe-

tencje i adekwatność na dane stanowisko.

Być może masz przekonanie, że rekruter zauważy, jak czerwienisz się w czasie spotkania albo 

sprawdzi, jak się wysławiasz. Może…, a może jego głównym kryterium, poza merytorycznymi 

przesłankami, będzie sprawdzenie czy sposobem bycia pasujesz do zespołu firmy. Micha-

el Armstrong, w podręczniku do zarządzania zasobami ludzkimi, podaje trzy fundamentalne 

kryteria, które należy wziąć pod uwagę: kompetencję, motywację i stopień dopasowania do 

organizacji kandydata. Na przykład zatrudniający cię wie, że firma ma taką specyfikę, że 

większość umiejętności zdobędziesz na miejscu. Skoro nie jesteś w stanie odgadnąć myśli 

rozmówcy, wykorzystaj ten czas na coś bardziej pożytecznego.

Drugą powtarzającą się skargą jest obawa przed wybuchem objawów stresu: pustka w gło-
wie, nadmierne pocenie się, czerwienienie, jąkanie. W rzeczywistości oznacza to utratę kontroli 

nad swoim ciałem i emocjami. Warto pamiętać, że skoro zdarzają ci się tylko w stresujących 

sytuacjach, oznacza to, że potrafisz je kontrolować. Reakcja twojego organizmu zależy od 
twojej oceny zdarzenia. Czynnikiem spustowym, który włącza np. „pocenie się” jest nazwanie 
zdarzenia trudnym, stresującym, wymagającym, strasznym – to koncentracja na potencjal-

nym niebezpieczeństwie. Jeśli uda ci się odwrócić uwagę od stresu dotyczącego rozmowy 

i zadawanych pytań – istnieje duża szansa, że objawy się nie pojawią. Kontrola swojej uwagi 
jest możliwa do wyćwiczenia.
Co zrobić, żeby poradzić sobie ze stresem podczas rozmowy rekrutacyjnej?

 • Dobrze się przygotuj do spotkania

 • Na początku zacznij od powitania i rozmowy na luźniejszy temat, np. o pogodzie
 •  Jeśli masz problemy techniczne podczas rekrutacji online – powiedz o tym i poproś 

o krótką przerwę

 • Stawiaj na szczerość i nie mów niczego, z czym się nie zgadzasz



 • Nie bój się uśmiechu
 • Bądź fair wobec swojego rozmówcy. Rekruter też człowiek
 • Nie udawaj
 • Jeśli zaschnie Ci w gardle, napij się wody. Jeśli to rozmowa online – przygotuj sobie 

szklankę wcześniej, jeśli to rozmowa stacjonarna – poproś o wodę przed jej rozpoczęciem
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5 typów zadań, których  
możesz spodziewać się  
na Assessment Center

Właśnie jesteś po rozmowie z rekruterem, który zaprosił cię do udziału 

w kolejnym etapie rekrutacji. Wyjaśnił, że etap ten to Assessment Center. 

Czujesz zadowolenie, że pierwsze spotkanie dobrze wypadło. Cieszysz się 

z zaproszenia, ale trochę też niepokoisz się i zastanawiasz co cię czeka. 

Do tego etapu procesu rekrutacyjnego warto się przygotować, sprawdzić 

czego można spodziewać się na Assessment Center i poznać konkretne 

rodzaje zadań, jakie mogą się na nim pojawić

Assessment Center to proces wspierający wybór najlepszego kandydata. Celem procesu jest 

ocena kompetencji szczególnie istotnych na stanowisku, na które aplikujesz. Zapraszający 

cię na Assessment będą sprawdzać poziom tych kompetencji, określać twoje mocne i słabe 

strony. Otrzymasz zadania, które będą miały charakter symulacji różnych sytuacji w pracy.

Jakie kompetencje sprawdza Assessment Center?

Na to pytanie podpowiedź znajdziesz w ogłoszeniu rekrutacyjnym lub w czasie pierwszej roz-

mowy kwalifikacyjnej. Tam pracodawca przedstawi ci kompetencje, które są dla niego ważne. 
To ich z ich sprawdzeniem będzie się wiązał Assessment Center. Pamiętaj, że takie spotkanie 
może odbywać się zarówno w formule stacjonarnej oraz online. 

Jakich zadań możesz się spodziewać w trakcie Assessment Center?

Zadania będą miały charakter symulacji różnych sytuacji w pracy. Od organizatorów otrzy-
masz instrukcje, wprowadzające Cię w sytuacje, w których masz się odnaleźć (instrukcje 

określą kontekst, twoją rolę, przybliżą strukturę organizacyjną, strategię firmy itp.). Będziesz 

mieć ściśle określony czas na przygotowanie się oraz na wykonanie zadania. Twoje działania 
obserwowane będą przez specjalistów, zwanych w tym procesie asesorami. W scenkach, bo 
zadania najczęściej będą polegały na odgrywaniu jakiejś roli, asesorzy lub inne zaproszone 

przez nich osoby będą klientem, pracownikiem, członkami zespołu projektowego, czyli stwo-

rzą określoną sytuację pozwalającą na obserwowanie w jaki sposób się w niej zachowasz.



14

5 rodzajów zadań, które mogą pojawić się na Assessment Center

 • Odgrywanie roli. Zmierzysz się z problemem, który może zdarzyć się w rzeczywistej sy-
tuacji zawodowej. Będzie to np. negocjowanie z trudnym klientem, rozmowa dyscyplinu-
jąca,  przekonanie przełożonego do pomysłu. Odgrywanie roli pokazuje najczęściej umie-
jętność wywierania wpływu, komunikatywność, sprawność w negocjacjach, umiejętność 
motywowania podwładnych.
 • Dyskusja grupowa. Będziesz członkiem grupy, możesz być osadzony w konkretnej roli. 

Często celem jest osiągnięcie  porozumienia i wypracowanie wspólnego rozwiązania jakie-
goś problemu. Dyskusja grupowa sprawdza elastyczność, wywieranie wpływu, komunika-
tywność, umiejętność przyjmowania roli lidera
 • In Basket. Otrzymasz zbiór dokumentów. Mogą to być: maile od przełożonych, notatki 

służbowe, zapytania od klientów, informacje o urlopach lub planowanych wydarzeniach, 
którymi trzeba będzie się zająć. In Basket ujawnia umiejętności: planowania i organizowania 
pracy, delegowania zadań, pracy pod presją czasu i podejmowanie decyzji.
 • Prezentacja. Poproszą Cię o przedstawienie określonego zagadnienia. Celem może być 

zapoznanie słuchaczy z tematem lub przekonanie ich do czegoś. Prezentacja pozwala oce-

nić komunikatywność,  autoprezentacje, odporność na stres.

 • Case study. W tym zadaniu trzeba będzie przeanalizować konkretną sytuację i zapropo-

nować rozwiązanie postawionego problemu. Case studies sprawdzają najczęściej umiejęt-

ność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Powyżej zaprezentowane możliwe 

zadania to nie wszystko, co może pojawić się na sesji Assessment Center, z tych typów 

zadań jednak rekrutujący korzystają najczęściej. Wiesz już czego możesz się spodziewać, 

nie obawiaj się więc, masz przecież potrzebne kompetencje. Zrób zadania tak, jak sądzisz, 

że będzie najlepiej.
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Czy w rekrutacji  
opłaca się szczerość?

Szczerość w biznesie to podstawa. Także w procesie rekrutacji 

doprowadzi do podwójnego zwycięstwa – kandydata, który może poznać 

odpowiedzialnego pracodawcę i rekrutera, który znajdzie pracownika 

dopasowanego do swojej organizacji

„Czy informować i w jakim stopniu o równoległym uczestnictwie w innych projektach rekruta-

cyjnych?”. Odpowiedź brzmi: Zdecydowanie tak. Nie należy się obawiać, że rekruter odbierze 

taką informację jako brak zainteresowania jego rekrutacją. Naturalne jest, że w momencie po-

szukiwania pracy kandydat stara się optymalizować szanse udziału w projektach rekrutacyj-

nych. Aktywne poszukiwania i udział w rekrutacjach są dla mnie sygnałem potwierdzającym 

chęć realnej zmiany obecnego pracodawcy. Beneficjentem podzielenia się taką informacją 

jest nie tylko przyszły pracodawca, ale również sam kandydat. Co do stopnia wtajemniczenia 

– wystarczającą informacją jest liczba projektów oraz stopień zaawansowania rozmów. Taka 

szczerość wobec rekrutera może być korzystna dla obu stron spotkania.

Korzyści dla rekrutera:

 • Taka informacja pomaga w zarządzaniu rekrutacją

 •  W przypadku zainteresowania kandydaturą oraz informacją o równoległym uczestnic-

twie w projekcie, który jest na zaawansowanym etapie, pracodawca może przyspieszyć 

działania związane z przyjmowaniem kandydata i we wcześniejszym terminie zaplano-
wać kolejne spotkanie rekrutacyjne. Wówczas może okazać się to oczywiście korzyścią 
obopólną

 •  Informacja o udziale w innych rekrutacjach może wskazywać na ugruntowaną motywa-

cję kandydata do realnej zmiany obecnego pracodawcy.
 •  Korzyści dla kandydata:
 •  Dzieląc się taką informacją, kandydat pokazuje dużą świadomość i szacunek w stosun-

ku do firmy prowadzącej projekt rekrutacyjny oraz do rekrutera i jego pracy. Zarówno 

rekruter, jak i finalny pracodawca doceni szczerość. Zawsze powtarzam, że w każdej 
sytuacji warto zadbać o budowę relacji, gdyż rynek jest zaskakująco mały.

 •  Dzięki jasnemu postawieniu sprawy, bez potrzeby lawirowania, kandydat może poinfor-

mować o przyjęciu innej oferty.

 •  W przypadku dwóch równoległych ofert, charakteryzujących się podobnym zakresem 
kompetencji i wynagrodzenia, kandydat może spróbować negocjować poprawę warun-



ków np. proponowanego wynagrodzenia. Szczególnie, gdy kandydat ma świadomość, że 
jest faworytem w rekrutacji.

 • Gdy kandydat ma dobrą, zaufaną relację z rekruterem, który prowadzi projekty w danej 
branży i szeroką wiedzę na temat podmiotów na rynku, może podzielić się również infor-
macją, gdzie aplikuje. Wówczas rekruter obiektywnie patrząc, może doradzić czy rzeczywi-
ście dana organizacja może być potencjalnie dobrym wyborem czy też należy się jeszcze 
zastanowić nad przyjęciem oferty. Wśród rekruterów są również doradcy.
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Zadbaj o swoje social media

Dobrze przygotowany profil na Goldenline czy innych portalach 

społecznościowych to tylko pierwszy krok do tego, aby zbudować swój 

wizerunek profesjonalisty. Sprawdź nasz szybki i praktyczny poradnik 

efektywnego personal brandingu w mediach społecznościowych

Jeśli myślisz, że nie istniejesz w sieci – to jesteś w sporym błędzie. Podstawowe ćwiczenie, 
jakie warto zrobić, to wyczyszczenie ciasteczek i historii wyszukiwania i wpisanie w popularną 
wyszukiwarkę swojego imienia i nazwiska. Dzięki temu przekonasz się, co na Twój temat może 
zobaczyć rekruter czy znajomy.

– Z ogromną rozwagą wykorzystujmy portale społecznościowe takie jak Goldenline, Facebook, 
czy Linkedin. Korzystajmy z dostępnych ustawień prywatności, w których wybierzemy kto 
i do jakich naszych treści ma dostęp. Zadbajmy o to, żeby treści zawodowe były widoczne 
publicznie. W przypadku profilu zawodowych, np. na Goldenline, nie tylko zadbajmy o jego 
aktualność ale także przygotujmy krótką charakterystykę naszego stanowiska pracy. To zbu-
duje naszą wiarygodność nie tylko podczas szukania pracy ale także w kontaktach bizneso-
wych – radzi Adam Piwek z Centrum Kariery Goldenline.
Pamiętajmy, że dobry profil na Goldenline, czy w innym medium społecznościowym musi być:

 • Aktualny – zgodny ze stanem faktycznym związanym z rozwojem kariery

 •  Profesjonalny – optymalnie dostosowany do najnowszych trendów, także w branży, 

w której pracujesz
 • Zaangażowany – pokazujący Twoją aktywność jako eksperta.

 • Po prostu bądź ekspertem
 •  Nie tylko na Goldenline funkcjonuje wiele grup zainteresowań czy skupiających eks-

pertów czy fascynatów z danego obszaru. Niezależnie od tego, czy będą to miłośnicy 
wypraw do Afryki, efektywni sprzedawcy, czy grupa wspierająca jakiś cel charytatywny 

pamiętaj o kilku prostych zasadach:

 •  Dbaj o czystość języka – nie popełniaj błędów i pilnuj, aby pisać z klasą – tak, aby każdy 
mógł od razu zrozumieć to, co chcesz przekazać

 •  Stawiaj na merytorykę – mów tylko o tym, co jest dozwolone w danej społeczności. Jeśli 

jest to grupa ekspertów w danej branży – poruszaj tematy branżowe. Pamiętaj, że jeśli 

jesteś specjalistą bądź specjalistką – Twój głos może być cenny. Oprócz pomocy innym 
także w dłuższej perspektywie może przynieść Tobie jakąś pozytywną odmianę

 •  Pamiętaj, że widzą Ciebie inni – media społecznościowe mają olbrzymi potencjał ale za-

wsze pamiętaj, że Twoja aktywność jest widoczna nie tylko dla Ciebie. Nie bój się zada-

wać sobie pytania, czy ten wpis nie przeszkadzałby moim bliskim albo przełożonemu?

https://kariera.goldenline.pl/


 • Nie kieruj się emocjami – choć dyskusje bywają czasem burzliwe pamiętaj, że mniej czę-
sto oznacza więcej – a opcja edycji treści często powoduje, że także inni widzą komunikat 
sprzed zmiany. W rozmowach staraj się komunikować bez zbędnych emocji. Szczególnie 
w nerwach piszemy przecież nieprzyjemne rzeczy
 • Szanuj zasady – w mediach społecznościowych traktuj innych z kulturą i nie zapominaj, 

że dołączając do nich zgodziłeś lub zgodziłaś się na panujące tam reguły. Często grupy, 
także na Goldenline, ustalają sobie własne zasady publikacji, czy zachowań, które nie tole-
rują. Przed napisaniem 1 wiadomości koniecznie się z nimi zapoznaj!

Już teraz pomyśl o tym, jak zarządzać swoją karierą zawodową. Pamiętaj też, że w 30 sekund 
można skutecznie zaprezentować siebie! Swoją ekspercką drogę zacznij też od aktualizacji 
profilu na Goldenline – w miejscu, gdzie zadbasz nie tylko o swój personal branding ale także 
mogę Ciebie odszukać rekruterzy szukający nowych pracowników.



Goldenline.pl to jeden z największych serwisów umożliwiają-
cych rozwój kariery Polaków. Aktualnie korzysta z niego niemal 

3 miliony Polaków. W ramach Goldenline można nie tylko stworzyć 
swój profil zawodowy, otrzymać referencje od współpracowników 
ale także skorzystać z wartościowych treści i rozwijać swoje kompe-
tencje zawodowe – także poprzez udział w szkoleniach, czy webina-
rach. Firmom Goldenline umożliwia nie tylko budowanie wizerunku 
wiarygodnego pracodawcy, ale także korzystanie z różnorodnych 

narzędzi, m.in. zaawansowanej wyszukiwarki kandydatów, czy 
korzystania z opcji publikacji ogłoszeń.

Zajrzyj na:
www.kariera.goldenline.pl

https://www.goldenline.pl/
https://www.goldenline.pl/
https://kariera.goldenline.pl/

