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Przedmowa

Do napisania tej książki zmotywowały mnie pytania, które otrzymuję
każdego dnia, czyli: „Agnieszka — jak mam napisać CV?”, „Jak myślisz,
o czym mówić na rozmowie?”, „Jak się przygotować na spotkanie z rekru-
terem?”, „Co powiedzieć o poprzednim pracodawcy?” itp.

Cały czas myślałam i żyłam w przeświadczeniu, że powstało już tyle
publikacji na ten temat, iż kolejna nie jest już potrzebna. Zauważyłam
jednak, że zapotrzebowanie na takie informacje jest ciągle duże — posta-
nowiłam więc napisać, jak ja to widzę i co zazwyczaj doradzam kan-
dydatom.

Zaczynając pisać tę książkę, nie chciałam, żeby była ona kolejnym porad-
nikiem z cyklu „jak przygotować się na rozmowę kwalifikacyjną”, „jakie
pytania padną na rozmowie i jak na nie odpowiedzieć”, czy też „jak
napisać takie CV, żeby zostać zaproszonym na rozmowę” — aczkolwiek
takie informacje również w niej znajdziesz.

Chciałam, aby ta książka pokazała Ci, jak pracuje rekruter, wyjaśniła,
z czego wynikają pewne wymagania na danym stanowisku, oraz przybli-
żyła pytania, jakie mogą pojawić się na rozmowie. Chcę, żebyś dzięki
tej książce i ćwiczeniom w niej zawartym znalazł taką pracę, która nie
tylko spełni Twoje oczekiwania, ale też taką, która będzie sprawiała Ci
radość i dawała frajdę. Taką, o której nie będziesz mówił „idę jutro do
roboty”, taką, dzięki której polubisz poniedziałki (tak, istnieje taka praca!).

Poleć książkęKup książkę
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Dlatego też zapraszam Cię do lektury mojej książki, dzięki której nie
tylko zyskasz szansę na znalezienie takiej pracy, ale również odkryjesz
pokłady swoich kompetencji.

A teraz kilka słów o mnie samej:

Zawodowo jestem współzałożycielką firmy Sigmund Polska oraz doradcą
HR — wspieram firmy w badaniu kompetencji i potencjału pracowni-
ków oraz kandydatów do pracy, a także w opracowywaniu procesów
HR-owych. Firma Sigmund Polska jest również dystrybutorem swoich
autorskich testów do badania kompetencji, z którymi możesz się spo-
tkać i podczas rekrutacji, i w trakcie pracy w organizacji. Równolegle
prowadzę szkolenia dla HR-u — uczę między innymi, jak przeprowa-
dzać rekrutację, ale szkolę też z kompetencji miękkich oraz sprzeda-
żowych. Od lat interesuję się psychologią i rozwojem osobistym. Wol-
ny czas uwielbiam spędzać aktywnie (jestem certyfikowanym trenerem
personalnym oraz dietetykiem) lub z dobrą książką. Znajdziesz mnie na
Facebooku, LinkedIn czy Instagramie, wpisując po prostu „Agnieszka
Ciećwierz”. Zapraszam Cię również na mój blog — www.aciecwierz.pl.

Nie zanudzam Cię dalej — zapraszam do lektury!

Poleć książkęKup książkę
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Wstęp

Według Głównego Urzędu Statystycznego liczba bezrobotnych zareje-
strowanych w urzędach pracy wyniosła we wrześniu 2019 r. 851,2 tys.
wobec 865,5 tys. osób w sierpniu 2019. To najniższy poziom bezrobocia
od 30 lat!

Dodatkowo według raportu z badania Bilans Kapitału Ludzkiego VI
„w trzecim kwartale 2018 roku 35% średnich i dużych firm (o zatrud-
nieniu powyżej 50 osób) poszukiwało pracowników. W porównaniu
z 2014 r. więcej podmiotów tej wielkości zatrudnienia szukało osób do
pracy — w tamtym okresie 27% takich firm wykazywało potrzeby rekru-
tacyjne”1.

Cytując dalej wyniki tegoż badania:

Większe prawdopodobieństwo poszukiwania pracowników wykazują
średnie i duże firmy działające w opiece zdrowotnej i pomocy
społecznej oraz o większym potencjale rozwojowym — czyli te,
które w ostatnich 12 miesiącach wprowadziły innowacje
i wypracowały zysk. Analogiczne podmioty niemające takiego
potencjału, a także te z branży edukacyjnej, cechuje mniejsze
prawdopodobieństwo tego, że będą one szukały pracowników2.

                                          
1 Sz. Czarnik i in., Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków

wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Raport podsumowujący VI edycję
badania BKL w latach 2017 – 2018, Warszawa 2019, s. 22, pobrane z:
https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/13-RAPORT-Aktywnosc-
-zawodowa-i-edukacyjna---internet_190926.pdf.

2 Tamże, s. 22 – 23.
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Najbardziej poszukiwani pracownicy to (według raportu z tego badania):

 absolwenci zasadniczych szkół zawodowych (robotnicy
wykwalifikowani),

 operatorzy maszyn i urządzeń produkcyjnych,

 pracownicy biegli w danej dziedzinie tzw. specjaliści,

 sprzedawcy,

 pracownicy branży usługowej3.

Mimo przywołanych faktów wiele osób wciąż deklaruje trudność w znale-
zieniu pracy. Może to być spowodowane tym, że „Rynek pracownika
obserwować można tylko w niektórych zawodach, na które obecnie popyt
jest największy (m.in. specjaliści IT), natomiast w profesjach, w któ-
rych zasób kandydatów jest większy, pracodawcy nie reagują na ocze-
kiwania pracowników tak samo szybko”4.

Myślę, że problem ze znalezieniem pracy marzeń tkwi również w tym,
że często sami nie do końca wiemy, co chcemy robić. Dopasowujemy
się do narzuconych nam schematów — idziemy na studia, które nas nie
interesują, ale wychodzimy z założenia, że przecież po ich ukończeniu
otrzymamy na pewno świetną i dobrze płatną posadę. Nie patrzymy na
to, czy będziemy chodzić do pracy z entuzjazmem, czy całe życie
będziemy chodzić do „roboty” (jak mówili nasi rodzice lub dziadkowie).
Często jesteśmy wychowywani w przeświadczeniu, że praca nie jest przy-
jemną częścią naszego życia, ale jedynie przykrym obowiązkiem, „bo
z czegoś trzeba opłacić rachunki”. Nie wierzymy w to, że praca może być
też przyjemnością i może nieść możliwości rozwoju dla nas samych.

Długo żyłam w przeświadczeniu, że „by zarobić, trzeba się narobić” —
co wcale nie musi być prawdą. Owszem — są okresy, kiedy pracuję bardzo
                                          
3 Tamże, s. 23.
4 Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badanie w Polsce,

Kraków 2018, s. 11, pobrane z:
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/raport_ogolnopolski_
pl.pdf.
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dużo, ale są też takie, kiedy tej pracy mam mniej — wcale nie dlatego,
że mam mniej klientów, tylko dlatego, że potrafię tak zorganizować
pracę, że nie potrzebuję pracować po godzinach, by zrobić to, co ma być
zrobione.

Zastanów się, w jakim Ty tkwisz schemacie związanym z pracą — może
to być dla Ciebie niezwykle uwalniające, a zarazem może otworzyć przed
Tobą zupełnie nową drogę zawodową, o której nawet byś nie pomyślał!

Dlatego też w tej książce nie tylko pokażę i wyjaśnię Ci, jak napisać CV
i jak przygotować się na rozmowę kwalifikacyjną tak, żebyś dostał pracę
swoich marzeń zgodną z Twoimi kompetencjami, ale również podpo-
wiem Ci, jak odkryć swoje (być może zupełnie Ci nieznane) mocne strony
oraz obrać nową drogę zawodową.

Pamiętaj jednak, że przeczytanie tej książki nic nie da, jeśli nie skorzy-
stasz z zapisanych tutaj wskazówek i informacji. Pamiętaj też, że ćwi-
czenia, które tutaj umieściłam, nie są tylko treścią do zapełnienia kolej-
nych stron, lecz narzędziami, które mają Ci pomóc. Dlatego też wykonuj
je najlepiej od razu, tak aby nic Ci nie umknęło.

Zatem — do dzieła!
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