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Słowem wstępu: 

 

Witaj Czytelniku, 

Skoro w Twoje ręce wpadł ten krótki poradnik znaczy to niechybnie, że poszukujesz pracy albo 

dopiero rozpoczynasz to dzieło. 

 

Zawsze uważałem, że praca jest, tylko trzeba o nią walczyć. Sam walczyłem nie jeden raz o to, 

żeby znaleźć zatrudnienie. W większości przypadków walczyłem skutecznie. Dzięki 

zaangażowaniu, indywidualnemu podejściu do stanowisk, na których zależało mi najbardziej i 

odpowiedniemu przygotowaniu, zwykle udawało mi się dostać dobrze płatną pracę.  

 

Swoje pierwsze CV wysłałem i swoją pierwszą rozmowę kwalifikacyjną odbyłem mając 15 albo 16 

lat. Od tamtego czasu uczestniczyłem w wielu rekrutacjach różnego typu: telefonicznych, 

osobistych, uczestniczyłem w assesment centre i wypełniałem testy kompetencji. Obecnie dla kilku 

klientów prowadzę projekty rekrutacyjne, a kandydatom doradzam, co zrobić, aby zwiększyć swoją 

skuteczność w zmaganiach o zatrudnienie. 

 

W tym praktycznym przewodniku znajdziesz nie tylko wpisy, które ukazały się na Ja mówię TO 

(http://jamowie.to), ale również dodatkowe materiały: polecane przeze mnie generatory CV oraz 

wskazówki dotyczące kreatywnych dokumentów.  

 

Korzystaj z rad, które zamieściłem w tym e-booku. Dzięki nim przygotujesz się do procesu 

rekrutacji i zwielokrotnisz swoje szanse na otrzymanie dobrej pracy. Niezależnie od tego, czy 

szukasz pierwszego zatrudnienia, czy któregoś z kolei. Trzymam za to kciuki. 

Jeżeli znasz kogoś, kto bezskutecznie próbuje znaleźć pracę i szuka dobrego poradnika, w którym 

znajdzie konkretne informacje, prześlij mu proszę link do tego e-booka. Dla mnie będzie to 

największa nagroda za moją pracę. 

 

Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki dotyczące tej publikacji. Napisz proszę, co myślisz 

o e-booku na adres: andrzej@jamowie.to. I nie zapomnij podzielić się e-bookiem ze znajomymi. 

 

Andrzej Kozdęba 

 

http://jamowie.to/
mailto:andrzej@jamowie.to
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Jak szukać pracy? 

Każdego dnia tysiące ludzi szukają pracy. Zależnie od tego, co chcą znaleźć, powinni 

zastosować inne metody. Niestety większość idzie po linii najmniejszego oporu i dziwuje się 

wielce, że nie otrzymują zaproszeń na rozmowy. Dzisiaj o tym, jak mądrze szukać pracy. 

A w zasadzie nie tylko o tym, jak mądrze szukać pracy, bo… nie każdy musi szukać mądrze. 

Wszystko zależy od Twoich oczekiwań. Ludzi, którzy szukają pracy można podzielić na 3 grupy: 

 Szukających byle jakiej pracy 

To przeważnie młode osoby, studenci, którzy muszą się sami utrzymywać lub chcą częściowo 

odciążyć rodziców. Nie mają doświadczenia, priorytetem dla nich są studia, dlatego często szukają 

pracy na jakiś czas, z małymi perspektywami awansu. Najważniejsza jest kasa i dobra atmosfera. 

 Szukający jako takiej pracy 

To również przeważnie osoby młode. Od pierwszej grupy różnią się tym, że nie muszą pracować, 

ale chcą robić na studiach coś dodatkowego. Szukają pracy zespołowej, oprócz pieniędzy liczy się 

dla nich dobra atmosfera. Takie osoby nie zdecydują się na byle co: odrzucą nawet nieźle płatne 

propozycje, jeśli nie będą one zgadzały się z ich filozofią życia (np. nie podejmą pracy wieczorami 

lub nie będą roznosiły ulotek). 

 Szukający dobrej pracy 

Ci ludzie posiadają już doświadczenie na rynku pracy lub skończyli studia i chcą pracować w 

zawodzie. Szukają często pracy swoich marzeń, ale później zmniejszają swoje oczekiwania 

finansowe lub dotyczące wykonywanych obowiązków. Osoby, które dość długo szukają dobrej 

pracy niestety często stosują te same metody poszukiwań, co osoby z dwóch poprzednich grup, 

dlatego są nieefektywne. 

Jak szukać byle jakiej pracy? 

Nie widzę niczego złego w szukaniu byle jakiej pracy. Powiem więcej: rozumiem i szanuję taką 

decyzję. Jeśli masz 18-19 lat, zerowe doświadczenie i chcesz po prostu dorobić, to wcale nie jest 

zły wybór. W takiej pracy też możesz się sporo nauczyć (i wyrobić dobre nawyki), a przy okazji 

dorobisz do czynszu. Większość ludzi stawiających pierwsze kroki na rynku pracy pracuje na 

słuchawce, z ulotkami lub w obsłudze klienta i zdobywają kompetencje, które mogą wykorzystać w 

przyszłości. 
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Jeśli więc potrzebujesz gotówki i jest Ci obojętne, co będzie należało do Twoich zadań: 

1. Otwórz Gumtree 

2. Przejrzyj oferty 

3. Wyślij CV (nie musisz przygotowywać dokumentów specjalnie pod ogłoszenie)* 

4. Idź na rozmowę kwalifikacyjną 

5. Dostań pracę 

6. Po znudzeniu / chęci zajęcia się czymś innym powtórz od punktu 1. 

* Szukając byle jakiej pracy nie musisz wysilać się na pisanie spersonalizowanego CV. Większość 

firm, które oferują byle jaką pracę nie posiada działów HR, szuka jako-takiego kandydata, a na 

rozmowę zaprasza na podstawie zdjęcia, wieku, ew. zainteresowań. Oczywiście nikt o tym 

oficjalnie nie mówi, bo jest to niezgodne z prawem. 

Jak szukać jako takiej pracy? 

Szukanie jako takiej pracy jest tylko trochę trudniejsze od szukania pracy byle jakiej. Proces 

wygląda tak samo, a jedyne, na co musisz uważać, to trefne ogłoszenia, których na Gumtree jest 

pełno. 

Co rozumiem przez trefne ogłoszenia? To te, w których nie do końca wiadomo o co chodzi i na 

jakie stanowisko aplikujesz. Zakres obowiązków jest rozmyty, a rozmowa kwalifikacyjna odbywa 

się często w kawiarni. 

Więcej o tym, jak nie nadziać się na trefne ogłoszenie i nie markować swojego czasu 

przeczytacie na Ja mówię TO w poniedziałek 3 listopada. 

Jak szukać dobrej pracy? 

Dobrej pracy zaczynają szukać osoby, które są już na 3-4 roku studiów. Górnej granicy wieku nie 

ma. Każdy, kto nie chce zakładać własnej działalności, będzie chciał mieć świetną pracę, w której 

będzie doceniany. Niestety, poszukiwanie takiego zajęcia jest już trudniejsze, bo nikt nas tego nie 

nauczył. Powielamy więc wzorce, które stosowaliśmy na 1-2 roku studiów i nie próbujemy 

kreatywnej prezentacji własnej osoby, bo przecież prawie nikt tak nie robi, a jednak wielu ludzi 

pracuje w wymarzonym zawodzie. Szczytem szaleństwa dla wielu jest niestandardowe CV, które ma 

zachwycić rekrutera. 
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Zanim jednak stworzyć swoje CV lub spróbujesz zaprezentować się w inny sposób musisz 

wiedzieć, czego szukać i gdzie możesz to znaleźć. 

1. Określ czego chcesz 

Podstawowym błędem podczas poszukiwania dobrej pracy jest brak planu. Osoby, które długo 

szukają pracy w zawodzie często na pytanie: gdzie chciałbyś pracować? odpowiadają: w 

marketingu lub chciałbym robić coś związanego z moimi studiami. Jak się pewnie domyślasz, nie są 

to dobre odpowiedzi. 

Określ, do jakiej firmy chcesz trafić i czym chcesz się tam zajmować. Zastanów się, w jakich 

branżach dobrze się czujesz i na czym się znasz. Jasnym jest, że w każdym przedsiębiorstwie zakres 

obowiązków przypisanych pod dane stanowisko może być różny, a Ty nie będziesz robił tylko 

rzeczy przyjemnych. Jednak wypisując stanowiska, którymi jesteś zainteresowany ograniczysz 

liczbę niechcianych zadań. 

2. Stwórz modyfikowalne CV 

Niezależnie od tego, czy będziesz chciał szukać pracy w sposób tradycyjny czy kreatywny, 

powinieneś stworzyć swoje CV, które będziesz mógł łatwo zmodyfikować. Składając dokumenty 

do firm z kilku segmentów rynku być może będziesz chciał podkreślić inne zadania lub 

wyeksponować dodatkowe osiągnięcia? Są jednak elementy, które są stałe – na ich podstawie 

stwórz szablon, który wypełnisz dodatkowymi blokami. 

3. Przygotuj listę firm 

Punkt pierwszy pozornie zawęża Twoje szanse, bo liczba firm poszukujących pracownika została 

zmniejszona. Pamiętaj jednak, że CV nie powinieneś wysyłać tylko do firm, które szukają 

aktywnie. W przedsiębiorstwie, w którym pracowałem kilka lat temu, nigdy nie wrzucano do sieci 

ogłoszeń o pracę. Nowych pracowników zatrudniano z polecenia lub spośród osób, które mimo 

wszystko wysyłały swoje CV. 

Zrób więc listę firm lub listę firm z branży, w której chciałbyś pracować. Uszereguj ją od tych, na 

których zależy Ci najbardziej do tych, które rozważasz jako niezłe opcje i do każdej z nich albo 

wyślij zmodyfikowane CV albo wykaż się kreatywnością. 
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(Po tym punkcie zapewne kilka osób skończy czytać, bo nagle się okazuje, że żeby znaleźć dobrą 

pracę to jednak trzeba się postarać i to jest takie pracochłonne… Lepiej wysyłać CV i czekać aż 

ktoś się odezwie. OK, więcej miejsca dla innych). 

4. Skorzystaj z różnych portali 

Mimo stworzonej listy prawdopodobnie przeoczysz kilka fajnych miejsc, które warto wziąć pod 

uwagę. Rynki są ogromne, więc wyszukanie każdego podmiotu jest po prostu turbo-trudne. Dlatego 

zawsze należy śledzić serwisy z ogłoszeniami. Tylko błagam, zajrzyj gdzieś poza Gumtree. To nie 

jest jedyny portal, na którym zamieszcza się oferty. Załóż konto na Golden Line, Linkedin, sprawdź 

Pracuj.pl, Praca.pl, infoPraca.pl, czy GazetaPraca.pl, przejrzyj branżowe grupy na Facebooku. Z im 

większej liczby źródeł korzystasz, tym większe są Twoje szanse. 

5. Poinformuj znajomych 

Najskuteczniejszy sposób szukania pracy. Nie widzę nic wstydliwego w poszukiwaniu pracy i wiele 

razy przekonałem się, że zatrudnienie najłatwiej znaleźć dzięki networkingowi. Wielokrotnie 

polecałem swoich znajomych i sam byłem również polecany. Przyjaciele znacznie skracają czas 

poszukiwań. Zadbaj więc o grono znajomych. Jeśli w Twoim środowisku organizowane są 

konferencje i spotkania branżowe pojawiaj się na nich, poznawaj ludzi i rozmawiaj o swoich 

dotychczasowych doświadczeniach. 

6. Realizuj swoje projekty / pracuj w wolontariacie 

Najgorsze, co możesz robić to nic nie robić. Jeśli brak Ci doświadczenia zacznij działać w 

wolontariacie lub twórz własne projekty internetowe. Im wcześniej o tym pomyślisz, tym lepiej, ale 

też nigdy nie jest za późno. Potraktuj to jako inwestycję. Tym bardziej, że działając charytatywnie 

poznasz wielu ciekawych ludzi, którzy być może zaoferują Ci ciekawe zajęcie zarobkowe. A na 

szukanie pracy i tak nie poświęcasz całego dnia. Więc wykorzystaj ten czas owocnie. 

7. Nie ślij wszystkiego, jak popadnie 

Chyba najgłupszą odpowiedzią, jakiej można udzielić rekruterowi dzwoniącemu z zaproszeniem na 

rozmowę jest: A może mi Pan przypomnieć, na jakie stanowisko aplikowałem / co to za firma? Dla 

mnie świadczy to o desperacji szukającego i stawia go w negatywnym świetle. Tego typu słowa są 



Andrzej Kozdęba Jak skutecznie szukać pracy? 

 

9 

 

zwykle wynikiem działania z automatu: ślę wszędzie i jak popadnie. A potem człowiek nie wie, co 

komu napisał. 

8. Poświęć czas na poszukiwania 

Być może powinien być to pierwszy punkt całej ścieżki. Jeśli chcesz znaleźć dobrą pracę musisz 

poświęcić czas na dobre poszukiwania. Godzina dziennie to mało, ale wysyłanie przez 8 godzin 

standardowych CV wcale nie świadczy o zaangażowaniu, a raczej o bezmyślności. Lepiej wysłać 

mniej CV, ale przyłożyć się do każdego z nich. Nie jesteś hurtownią CV. Jesteś świadomym 

człowiekiem, który aktywnie szuka dobrej pracy. Poświęć czas na to, nie na wyrobienie normy. 

Szukanie dobrej pracy też jest wymagającą pracą i chcąc nie chcąc trzeba się do niej przyłożyć. 

Pamiętaj, że Ty szukasz dobrej firmy, ale pracodawca też szuka dobrego pracownika. Jeśli do 

swojego zadania podejdziesz poważnie jeszcze zanim nawiążesz jakikolwiek kontakt z firmą, 

będzie Ci o wiele łatwiej trafić do tych, którzy spełnią Twoje oczekiwania. 

 

Jak wyłapać trefne oferty pracy? 

Jesteś studentem i szukasz pracy. Nie posiadasz zbyt dużego doświadczenia. Chcesz dorobić 

i masz niewielkie wymagania dotyczące ewentualnego zajęcia. Sprawdź, co może świadczyć, że 

firma nie mówi Ci wszystkiego.  

Zwykle pierwszym miejscem, w którym młody człowiek szuka pracy jest Gumtree. Problem z 

Gumtree jest jeden: to nie jest portal pracy, a ogłoszeń. Zamieszczenie oferty, którą zobaczy kilka 

tysięcy ludzi kosztuje tam jedynie 10 zł, dlatego – obok wielu ciekawych propozycji – pojawia się 

tam też cała masa nierzetelnych pracodawców, którzy być może oferują ciekawą pracę, ale 

przedstawiają ją tak, jakby… się tego wstydzili. Te ogłoszenia nazywam trefnymi i chcę Wam 

powiedzieć, jakie sygnały powinny wzbudzić Waszą czujność podczas poszukiwań. 

Trefne ogłoszenia dotyczą zwykle firm, które zajmują się telemarketingiem, sprzedaż bezpośrednią 

lub w są częścią sieci MLM. Żebyśmy się dobrze zrozumieli – nie piętnuję tego rodzaju pracy, bo 

jest ona w pewien sposób potrzebna, jak każda inna. Pracowałem kiedyś na słuchawce i być może 

nie była to praca marzeń, ale dużo mnie nauczyła (m. in. odporności na niepowodzenia). Ale 
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uważam, że osoby prowadzące rekrutację na takie stanowiska wiele zyskałby pisząc, co należy do 

obowiązków pracownika. Kandydat z kolei zaoszczędziłby czas, bo nie każdy nadaje się na 

sprzedawcę i nie każdemu leży biznes MLM. 

Ale niedoświadczony kandydat szuka pracy i wybiera ogłoszenia, często kierując się małymi 

wymaganiami zamieszczonymi w ich treści. Po kilku dniach otrzymuje telefon z zaproszeniem na 

rozmowę. Jest wniebowzięty, bo ktoś zainteresował się jego lichym CV. Idzie więc pełen nadziei na 

rozmowę, spotyka się z rekruterem i jest głęboko rozczarowany, bo świetna praca, której oczekiwał 

okazuje się czymś zupełnie innym. Kandydat nie podejmuje pracy i jest zły, bo zmarnował czas. 

Podobnie, jak rekruter. 

Na co w takim razie zwrócić uwagę, żeby nie nadziać się na trefne ogłoszenie? 

Dziwny tytuł – tytuł, w którym potencjalny pracodawca obiecuje Ci złote góry, a nie wspomni, na 

jakie stanowisko aplikujesz powinien wzbudzić Twoją czujność. Obietnice jeszcze przed podaniem 

jakichkolwiek informacji? Już coś śmierdzi. 
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Brak nazwy firmy – nie każde ogłoszenie, w którym nie ma nazwy firmy jest trefne. Czasami 

spółki nie chcą się ujawniać na portalach ogłoszeniowych (szczególnie jeśli korzystają z usług 

pośredników). Ale jeśli brak nazwy idzie w parze z międzynarodowym zasięgiem i dynamicznym 

rozwojem, a ogłoszenie spełnia dodatkowe punkty, o których piszę, to prawdopodobieństwo 

trefności ogłoszenia mocno wzrasta. 

 

Brak wymagań formalnych – brak wymagań oznacza, że: w firmie pracują osoby młode, firma 

stawia na szkolenia (to plusy), firma rekrutuje masowo (im mniej wymagań, tym więcej zgłoszeń). 

Dlatego warto dopytać, jaki charakter ma praca. Punktualność i zaangażowanie to nie są 

wymagania formalne. Ale np. Znajomość Social Media podciągnąłbym pod tę kategorię. 

Rozmyte obowiązki (lub nawet ich brak) – oczywiście nie oczekuję, że w serwisie 

ogłoszeniowym rekruterzy zamieszczą wpis z dokładnie określonymi obowiązkami, ale z 

doświadczenia wiem, że brak wypisanego zakresu odpowiedzialności świadczy o tym, że firma 

zajmuje się pozyskiwaniem klientów. Myślę, że jasne jest, żeRaportowanie i realizacja 

wyznaczonych celów to nie są konkretne obowiązki i takie wpisy powinny dać Wam do myślenia. 

Stockphoto zamiast zdjęcia – tacy jesteśmy wspaniali, uśmiechnięci i profesjonalni. Nie lubię 

ogłoszeń, w których ktoś zamieszcza ustawiane zdjęcia kupione lub użyte bez wiedzy właściciela. 

Mają one budować określony wizerunek firmy. Ich obecność sama w sobie nie jest zła, ale w 

połączeniu z innymi punktami, o których piszę może świadczyć o wysokiej trefności ogłoszenia. 
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Praca stała bądź dodatkowa – kolejna rzecz, na którą powinniście zwrócić uwagę łącząc ją z 

innymi punktami z listy. Kelnerem lub recepcjonistą też można być w stałych lub dodatkowych 

godzinach pracy. Dlatego w tym wypadku warto dobrze przeanalizować ogłoszenie. 

 

Spotkanie informacyjne zamiast rozmowy rekrutacyjnej – oznacza, że firmie zależy na 

prezentacji swojej oferty, a nie pozyskaniu kandydatów o określonym profilu. Nie szedłbym. 

Rozmowa rekrutacyjna w kawiarni – moje ulubione. Zwykle w kawiarniach lub restauracjach 

(dobrych i drogich) rekrutację prowadzą osoby, które chcą pokazać jak bardzo dochodowy jest ich 

biznes. Byłem na dwóch takich rozmowach, obie były całkowitą stratą czasu. Jeśli ktoś zaprasza 

Was na rozmowę do knajpy to powinna Wam się zapalić czujka. Biura pod rekrutację można 

wynająć już za około 20 zł za godzinę (w Krakowie). 

Znalazłem też przykład całkiem dobrego ogłoszenia dotyczącego pracy w telemarketingu autorstwa 

Orange. Wprawdzie nie ma zapisanych obowiązków, ale jest informacja o kontakcie z 

dotychczasowym klientem, więc w miarę ogarnięty człowiek zrozumie, o co chodzi. 
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Dlaczego w ogóle w sieci pojawiają się trefne ogłoszenia? 

Rekruterzy liczą, że zadziała reguła zaangażowania. Jeśli już pojawiłeś się na rozmowie, będzie 

łatwiej przekonać Cię do podjęcia nieprzyjemnej (ich zdaniem?) pracy. Gdy prowadzący rozmowę 

jest dobrym sprzedawcą, to uda się przekonać kandydata do podjęcia obowiązków (pojawia się 

jednak pytanie: jak długo tak zmanipulowany człowiek będzie pracował?). To powód pierwszy. 

Drugim jest fakt, że wiele osób boi się sprzedawać myśląc, że do tego zajęcia trzeba mieć magiczne 

predyspozycje. I to jest jedyny racjonalny powód zaciemniania treści ogłoszeń. Na rozmowie 

łatwiej wytłumaczyć kandydatowi, że sprzedaży można się nauczyć. 

Trzecim powodem jest brak wiary ogłaszającego w to, co się robi. Sorry, jeśli wstydzisz się tego, w 

jaki sposób pracujesz to albo nie wierzysz w swój produkt, albo w formułę, której używasz. Czas na 

zmiany. 

 

Praca, o której piszę ma swoje plusy: w tego typu miejscach zwykle pracuje się w młodym 

zespole, a kierownictwo mocno stawia na rozwój pracowników. Dlatego pracownicy często biorą 

udział w dobrych jakościowo szkoleniach z obsługi klienta i sprzedaży. Zwykle nie jest to też praca 

łatwa, więc wiążą się z nią ciekawe doświadczenia. No i dla osób, które do tej pory nie pracowały 

jest cennym wpisem w CV. Więc być może warto? Jasne, że warto. O ile człowiek wie, na co się 

decyduje. 
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Jak napisać cv, żeby zostać zaproszonym na rozmowę 

kwalifikacyjną? 

Dlaczego, skoro w Internecie jest tyle poradników dotyczących pisania CV tak wiele osób 

nadal popełnia podstawowe błędy w tej sztuce? W tej części znajdziesz kilka popartych 

dowodami zdjęciowymi słów na ten temat. 

Niedawno natrafiłem na krótki wideoporadnik Jak szybko i dobrze napisać CV? Tylko jest jeden 

mały problem. Można to zrobić albo dobrze albo szybko. Wybieraj. Ja wybrałbym dobrze. Tak do 

tej pory wybierałem i opłacało się. Odsetek CV, na które nigdy nie dostałem odpowiedzi jest 

naprawdę niewielki. 

Czy posiadłem jakąś sekretną wiedzę? Skończyłem wybitnie techniczne kierunki lub studia na 

renomowanym uniwersytecie? Nie do końca o to chodzi. Zasady, o których chcę Ci powiedzieć są 

naprawdę podstawowe, co nie zmienia faktu, że wiele osób i tak ich nie stosuje. Odbierają sobie już 

na początku szansę na dobrą posadę.Jeżeli zastosujesz wskazówki, o których piszę poniżej, 

Twoje szanse na uzyskanie pracy wzrosną. 

Sprawa 1: Błędy ortograficzne i stylistyczne 

Czy ja naprawdę muszę o tym pisać? Jeżeli masz problem z językiem polskim, to po przygotowaniu 

CV daj je komuś do przeczytania. Ludzie lubią, gdy prosi się ich o pomoc, cenią sobie to, że mogą 

kogoś oświecić swoją mądrością. Nie będziesz miał kłopotu, żeby znaleźć kogoś, kto przeczyta 

Twoje CV i wytknie Ci błędy. Nie bój się tego. Chcesz znaleźć pracę, to zwróć uwagę na wszelkie 

niedociągnięcia. Szczególnie te najprostsze do wyeliminowania. 

Sprawa 2: Nieprawidłowe / zamazane / nieaktualne dane 

Jeżeli zmieniłeś adres e-mail lub numer telefonu to przekreślenie poprzednich danych i dopisanie 

nowych długopisem nie jest czymś, co przybliży Cię do znalezienia upragnionej pracy. Naprawdę 

nie możesz wydać kilku złotych na wydruk nowego CV? 
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Sprawa 3: Dane osobowe 

Nie do końca rozumiem, po co niektórzy umieszczają w CV informacje o stanie cywilnym lub 

liczbie dzieci. Po pierwsze, pracodawcy nic do tego. Zgodnie z prawem, nie może zapytać Cię o te 

rzeczy. Po drugie, wiele rzeczy może zmienić się z dnia na dzień. I bardziej chodzi mi tu o stratę 

kogoś niż szybkie zawarcie związku. Taka niestety jest brutalna prawda. Więc nie ma po co 

zamieszczać niepotrzebnych lub bezsensownych dane. Bo bezsensem jest dla mnie pisanie w CV i 

wieku i daty urodzenia. Rekruter sobie policzy. 

 

Sprawa 4: E-mail 

Pamiętaj, że o wiele trudniej będzie Ci znaleźć pracę, jeśli Twój mail to: 

 agusia 

 misioooo 

 sexspotkania66 

 boskidragal, itp. 

http://jamowie.to/wp-content/uploads/2013/12/jak-napisa%C4%87-skuteczne-CV-zamazane-dane-www.jamowie.to-Jam%C3%B3wi%C4%99.to_.jpg
http://jamowie.to/wp-content/uploads/2013/12/jak-napisa%C4%87-skuteczne-CV-stan-cywilny-www.jamowie.jpg
http://jamowie.to/wp-content/uploads/2013/12/jak-napisa%C4%87-skuteczne-CV-stan-cywilny-www.jamowie.jpg
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Konta pocztowe są ZA DARMO! Ani mnie, ani Twojego pracodawcę nie obchodzi, co i pod jakim 

nickiem robisz w internetach, jeśli robisz to anonimowo i nie chwalisz się tym na Facebooku. Załóż 

więc konto z imieniem i nazwiskiem lub pierwszą literą imienia. Im młodszy jesteś, tym pewnie 

trudniejsze to zadanie. Dodaj więc jakieś cyfry, skróć imię lub (i) nazwisko, ale nie kombinuj. Ma 

być profesjonalnie. 

Sprawa 5: Przesyt danych 

Odpowiedz sobie na proste pytanie: Co Twojemu przyszłemu pracodawcy mówi o Tobie, do jakiej 

szkoły podstawowej chodził i jakie skończyłeś gimnazjum? 

Nic. Usuń te dane z Twojego CV. Jeżeli nie skończyłeś dobrej szkoły średniej (np. takiej, która dała 

Ci zawód lub jest powszechnie znana) i kontynuujesz naukę na 2-3 kierunkach studiów, pomiń też 

ten punkt. 

Podobnie jest z doświadczeniem. Jeśli pracowałeś w miejscu X przez 2-3 dni, to zamieszanie tego 

punktu w CV nie jest najlepszym pomysłem. Również pisanie o pierwszym stażu, którą odbyłeś 15 

lat temu. W zasadzie każde doświadczenie jest ważne, ale jeśli pracowałeś w wielu rożnych 

miejscach, a obecnie aplikujesz na konkretne stanowisko, gdzie wymagają określonych 

umiejętności, to możesz wpisać do CV te informacje, które są najważniejsze dla potencjalnego 

pracodawcy. 

 

 

http://jamowie.to/wp-content/uploads/2013/12/jak-napisa%C4%87-skuteczne-CV-dane-www.jamowie.to-Jam%C3%B3wi%C4%99.to_.jpg
http://jamowie.to/wp-content/uploads/2013/12/jak-napisa%C4%87-skuteczne-CV-dane-www.jamowie.to-Jam%C3%B3wi%C4%99.to_.jpg
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Sprawa 6: Chronologia 

Przygotowując CV u góry listy doświadczenia czy edukacji wymień te, które są najświeższe. Im 

dawniej wykonywałeś zawód X, tym niżej na liście go wpisujesz. Proste, prawda? 

Sprawa 7: Brak opisu stanowiska pracy 

Specjalista ds. marketingu w firmie A to niekoniecznie to samo co specjalista ds. marketingu w 

firmie B. Nie mówiąc już o wszelkich stanowiskach typu Rozkminiacz, Wielki PR, Myśliciel, czy 

Spełniacz marzeń. Skąd Twój przyszły przełożony ma wiedzieć, co robiłeś w innych firmach? Nie 

pozwól mu na domysły. Opisz krótko zakres Twoich obowiązków. Tak niewiele osób to robi, w tak 

prosty sposób ich wyprzedzisz. 

Sprawa 8: Estetyka 

Ważna rzecz. A bardzo łatwa do zastosowania. Niech Twoje CV będzie spójne. Tzn. jeżeli w 

doświadczeniu chcesz zaczynać poszczególne linijki od kropek, a w edukacji od kresek – proszę 

bardzo. Jeżeli będzie w tym estetyka i sens, to zdobędziesz dodatkowe plusiki. Ale bardzo źle 

wyglądają wszelkie złamane akapity, które robią się automatycznie, a których poprawienie zajęłoby 

kilka sekund. 

 

Sprawa 9: Klauzula 

Często pracodawcy sami doklejają do ogłoszenia klauzulę, którą powinieneś zamieścić w swoim 

CV. Jeżeli jednak jej nie podają, to Ty i tak musisz ją zamieścić. Gdy jej nie ma, Twoja aplikacja 

nie powinna być w ogóle brana pod uwagę, bo jest to niezgodne z prawem. 

 

 

http://jamowie.to/wp-content/uploads/2013/12/jak-napisa%C4%87-skuteczne-CV-brak-sp%C3%B3jno%C5%9Bci-www.jamowie.to-Jam%C3%B3wi%C4%99.to_.jpg
http://jamowie.to/wp-content/uploads/2013/12/jak-napisa%C4%87-skuteczne-CV-brak-sp%C3%B3jno%C5%9Bci-www.jamowie.to-Jam%C3%B3wi%C4%99.to_.jpg
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Prawidłowa klauzula brzmi: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o 

Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

Sprawa 10: Standardowość 

Lubię być miło zaskoczony czyjąś kreatywnością lub chociaż próbą wybicia się ponad przeciętność. 

Napisz swoje CV ciekawą czcionką (pamiętaj, żeby miała polskie znaki i niech Cię Zły nie podkusi, 

żeby wybrać Comic Sans), zamień standardowy punktor na jakiś ciekawszy, pokombinuj z 

kolorami i liniami, a nawet z kolorem kartki, na której wydrukujesz CV. Kość słoniowa, lekki róż 

czy jasny błękit mogą stanowić świetny wyróżnik spośród setek białych aplikacji. 

 

Pamiętaj jednak, żeby nie przesadzić z tymi wyróżnikami. Szczególnie, gdy wysyłasz CV mailem. 

Niewielu ściągnie plik, który waży powyżej 5 MB (przeprowadziłem test: do kilku rożnych miejsc, 

na różne stanowiska, złożyłem e-mailem CV o wadze 8,5 MB. Nie odpowiedział nikt mimo, że 

było bardzo ciekawie zaprojektowane). 

http://jamowie.to/wp-content/uploads/2013/12/jak-napisa%C4%87-skuteczne-CV-www.jamowie.to-Jam%C3%B3wi%C4%99.to_.jpg
http://jamowie.to/wp-content/uploads/2013/12/jak-napisa%C4%87-skuteczne-CV-www.jamowie.to-Jam%C3%B3wi%C4%99.to_.jpg
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Co więcej? Nieprzemyślane zdjęcia, nieprzemyślane hobby, chwalenie się rzeczami, o których nie 

mamy pojęcia, podciąganie swoich umiejętności językowych, wymyślanie szkoleń, które nigdy się 

nie odbyły. Po co to komu? I tak wyjdzie na rozmowie kwalifikacyjnej i tylko się skompromitujesz. 

A tego na pewno nie chcesz. 

Jest jeszcze jedna, bardzo ważna rzecz. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to masz ją jako 

bonus: jeżeli zależy Ci na jakimś stanowisku to przygotuj się do napisania swojego CV specjalnie 

pod to stanowisko. Zwróć uwagę, czego wymaga firma, jaka kultura organizacyjna w niej panuje, 

być może znasz kogoś z wewnątrz. Poszukaj w Google, zapytaj – im więcej będziesz wiedział, tym 

lepiej. 

Nie organizują tam rekrutacji? To dobrze! Nie ma konkurencji. Jeżeli pokażesz się jako kreatywny i 

wartościowy pracownik, to miejsce dla Ciebie się znajdzie. 

 

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? 

Skuteczne CV to tylko połowa sukcesu w przypadku projektu pt. Szukam pracy. Kluczem do 

jej zdobycia jest fantastyczna prezentacja Twojej osoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

Jak to zrobić? Odpowiedź znajdziesz poniżej. 

W swoim życiu szukałem pracy wiele razy. Niezależnie od tego, czy ubiegałem się o stanowisko 

specjalisty, czy szukały dorywczego zajęcia, byłem wyjątkowo skuteczny na rozmowach 

kwalifikacyjnych. Moją kandydaturę odrzucano mniej niż 10 razy, a jestem pewny 5 takich 

przypadków. Rozmów odbyłem dużo, wiele również przeprowadziłem jako rekruter.  Dlatego 

poniżej dostaniesz zestaw wartościowych rad. Rzeczy, o których piszę stosowałem na każdej 

rozmowie kwalifikacyjnej. Zaraz pokażę Ci, jak być skuteczniejszym oraz nie dać się zagiąć 

rekruterowi. To wcale nie jest takie trudne. 

Pierwszą rzeczą, która stresuje kandydata zaproszonego na rozmowę kwalifikacyjną jest często 

osoba samego rekrutera. Przerażającego człowieka, który zna wszystkie pytania i nie zawaha się ich 

użyć. Czy jednak należy się go obawiać? Skoro zadałem to pytanie, to odpowiedź na nie musi 

brzmieć: NIE. 
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Dlaczego? O ile nie aplikujesz na stanowisko w korporacji, to najprawdopodobniej podczas 

rozmowy nie będziesz miał do czynienia z kimś, kogo można nazwać profesjonalnym rekruterem. 

Bardzo często będzie to Twój potencjalny szef albo osoba odpowiedzialna za dział, w którym masz 

pracować. Być może będzie to ktoś posiadający już spore doświadczenie w rekrutacji, ale wciąż: 

nie będzie to profesjonalne doświadczenie, a raczej oparte na jego wcześniejszych rozmowach. 

Więc: nie musisz bać się tego, że staniesz na przeciw maszyny do uśmiercania kandydatów. 

A nawet jeżeli osoba, która będzie Cię rekrutowała jest doświadczonym specjalistą, to w jej 

interesie nie leży to, żeby Cię zniszczyć. Pamiętaj o tym, że otrzymałeś zaproszenie na rozmowę 

kwalifikacyjną. To znaczy, że miałeś niezłe CV i zainteresowałeś firmę. JEST W TOBIE TO 

COŚ, czego oni potrzebują. I chcą się Tobie lepiej przyjrzeć. W ich interesie nie leży Twoje 

nieprzygotowanie. Bo jaki to miałoby sens? Marnowaliby tylko swój czas na spotkanie z Tobą. A w 

tym czasie mogliby przesłuchać inną osobę lub udostępnić coś na Facebooku. 

Potraktuj rozmowę jak negocjacje handlowe. Ty masz do zaoferowania swoją usługę o 

określonej wartości. Ale rynek jest konkurencyjny i nie jesteś jedynym oferentem. Twój Partner 

potrzebuje skorzystać z usługi i chce wybrać jak najlepszego wykonawcę. Będzie stosował 

określone kryteria, by zmaksymalizować swój zysk. Im lepiej będziesz przygotowany i im 

ciekawiej przedstawisz swoją propozycję, tym większe Twoje szanse na zwycięstwo. 

Odbierając telefon z zaproszeniem na rozmowę zapytaj o nazwę firmy. Rozmowy nie zawsze 

odbywają się w siedzibie, więc adres może niewiele Ci powiedzieć, a wysyłając kilka CV nie 

możesz być pewny, z którego miejsca dzwonią. Zwykle nazwę poda sam dzwoniący, ale zdarzyły 

mi się telefony, w których trzeba było dopytywać. Gdy już dowiesz się, kto zaprasza i jeśli jest to 

dla Ciebie interesująca oferta (gdyby nie była, to prawdopodobnie byś nie aplikował) dowiedz się 

czegoś o Twoim potencjalnym pracodawcy. Pytanie: co Pan/i wie na temat naszej firmy pada 

coraz częściej. Przygotowując ofertę dla partnera zbierasz informacje o jego działaniach i branży. 

Tutaj zrób tak samo. 

Postaraj się zachowywać w jednym miejscu wszystkie wartościowe ogłoszenia o pracę, na które 

odpowiadasz. Gdy zostaniesz zaproszony na rozmowę, odszukaj właściwe i raz jeszcze przeczytaj 

tekst. Zastanów się, na co piszący chciał położyć nacisk. Co według firmy jest najważniejszym 

czynnikiem, od którego może zależeć zatrudnienie? Pomyśl też, jakie cechy będą najbardziej 

pożądane na stanowisku, o które się ubiegasz. Przygotuj odpowiedzi, które potwierdzą Twoje 

umiejętności. 
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Rekruterzy najczęściej pytają o Twoje największe dotychczasowe doświadczenia, Twoją 

motywację do podjęcia pracy, silne strony. Często zadają też pytanie, w którym masz wykazać 

względne zrozumienie branży lub Twoich obowiązków oraz kreatywność w podejmowaniu działań. 

Powtarza się również pytanie o wartości, którymi się kierujesz (warto wytłumaczyć, dlaczego dane 

wartości są Ci bliskie). Wartościami, które świetnie się sprawdzają są np. ludzie, praca, kariera, 

szczęście, rozwój. Ale nie polecam podawania wartości, z którymi się nie utożsamiasz nawet jeśli 

brzmią świetnie. Te wszystkie odpowiedzi przygotujesz przyglądając się częściom ogłoszenia: 

Wymagania i Oferujemy. Przeanalizuj je i wyciągnij jak najwięcej. 

Przygotuj sobie też odpowiedź na pytanie ile chcesz zarabiać (o ile nie jest to jasno określone w 

ogłoszeniu). Dowiedz się, jakie są przeciętne stawki w branży i swoją propozycję podaj w 

widełkach. Powinieneś znać swoją wartość, dlatego informując pracodawcę, ile chcesz zarabiać nie 

jąkaj się teatralnie tylko rzuć kwotę informując, że tak wyceniasz swoje usługi. 

 

Ważna wskazówka: Nie ma sensu tracić czasu na rozmowę, gdy łącznie wystąpią 3 warunki: 

1. Zapraszający nie chce podać nazwy firmy, z której dzwoni i zasłania się hasłami: młoda, 

dynamiczna, szybko rozrastająca się. 

2. Rozmowa odbywa się w restauracji, kawiarni, galerii handlowej, hotelu itp. 

3. Nie znasz dokładnych wymagań dotyczących stanowiska, ale wiesz, że są duże możliwości 

awansu i można nieźle zarobić. 

Wiele osób ma problem z tym, jak ubrać się na rozmowę. Nie mają problemu korpo-kandydaci, bo 

Ci ubierają się elegancko. Ale pozostali mają trudniej. Ja zawsze wyznawałem zasadę: lepiej 

przyjść ubranym zbyt dobrze niż zbyt źle. Szczególnie, jeśli masz pracować z klientem. Ale i 

osobom mającym pracować np. przed komputerem proponuję założyć coś innego niż T-shirt i 

krótkie spodenki. To, że jesteś elegancki nie znaczy, że nie możesz być wyluzowany i pozytywny. 

To, że masz krótkie gacie będzie świadczyło jednak o zbyt luźnym podejściu. Sam byłem 

świadkiem sytuacji, w której chłopak został wyrzucony z rozmowy, bo przyszedł na nią w krótkich 

spodenkach. Jeżeli chodzi o Panie to uważałbym z dekoltem (uważałbym, żeby nie był zbyt duży), 

ale nie jestem kobietą, więc liczę, że jakaś mądra Pani wypowie się w komentarzu i doda jakąś 

wskazówkę. 
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Ubrany i przygotowany możesz iść na rozmowę. Pamiętaj, nie idziesz na stracenie. Zrelaksuj się, bo 

podczas rozmowy nie tylko ważne jest to, co mówisz, ale też jak mówisz i prezentujesz się w ogóle. 

Im bardziej pewny siebie będziesz, tym lepiej wypadniesz. Warto zabrać ze sobą CV. Rekruter 

powinien mieć Twoje dokumenty, ale odrobina przezorności nie zaszkodzi. 

Zwykle na początku rozmowy zostanie Ci zaproponowane coś do picia. Kandydaci rzadko kiedy 

odpowiadająTAK. Osobiście uważam, że dobrze jest poprosić o coś do picia, chyba że naprawdę nie 

masz na nic ochoty (nie wierzę, że nie masz). Ja zwykle prosiłem o szklankę niegazowanej wody 

bez lodu. Czułem się z nią swobodniej i nie martwiłem się, że zaschnie mi w gardle. 

Czasami na rozmowie przywita się sekretarka, czasami zrobi to osoba rekrutująca. Nigdy nie wiesz, 

jakie stosunki mają szef i asystentka, dlatego od początku bądź sympatyczny i pewny 

siebie. Podczas samej rozmowy zwróć uwagę na: 

1. Uśmiech – najlepszą walutę na świecie 

2. Kontakt wzrokowy – skup wzrok na rekrutującym nie biegaj oczami po pokoju. Oczywiście nie 

musisz patrzeć na rozmówcę przez 100% czasu rozmowy. Szczególnie gdy się zastanawiasz. 

Możesz przerzucić go np. na szklankę wody, o którą poprosiłeś lub teczkę z Twoim CV. 

3. Uścisk dłoni – niech będzie mocny i pewny, ale nie za długi. 

4. Postawę – gdy rekrutujący wchodzi do sali, wstań. Siedząc lekko pochyl się w stronę rozmówcy, 

nie trzymaj rąk pod stołem, nie machaj nogami. Ale mimo wszystko zachowuj się swobodnie, nie 

połykaj kija. 

5. Swobodę wypowiedzi – mów z przekonaniem, pomagaj sobie gestami. Unikaj yyy. Jeżeli nad 

jakimś pytaniem musisz się zastanowić, powiedz o  tym, żeby rekrutujący nie uznał ciszy za 

zamurowanie. Gdy zostaniesz zapytany o Twoje pytania, nie wahaj się ich zadać lub z 

przekonaniem podkreślić, że w chwili obecnej wszystko jest jasne. 

Rozmowa kwalifikacyjna to krótka forma autoprezentacji, dlatego musisz być skupiony i myśleć, 

co robisz, przez cały czas. Bardzo ważny jest dobry, pewny początek i wyraziste zakończenie. 

Pamiętaj, że przed Tobą i po Tobie pojawią się inni kandydaci, którzy też będą chcieli przeforsować 

swoją ofertę. Musisz zostawić rekrutera z przeświadczeniem: Ależ fajny gość / babka! Zamiast 

traktować rekrutujących jak przeciwników, postaraj się gadać z nimi jak z kumplem, któremu 
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opowiadasz o sobie i swoich osiągnięciach. Niech to będzie miła, rzeczowa rozmowa, która ma 

przynieść korzyści każdej ze stron. Bo o to przecież chodzi, prawda? 

 

Jeszcze 1 rada, dzięki której uzyskasz przewagę na rozmowie 

kwalifikacyjnej 

Od jakiegoś czasu prowadzę projekt rekrutacyjny dla jednej z krakowskich firm. Obserwując 

kandydatów, którzy starają się dostać pracę zauważyłem, że prawie wszyscy popełniają TEN 

SAM BŁĄD. Wystarczy pół godziny, aby go wyeliminować i zwiększyć swoje szanse na rynku 

pracy. Co to za błąd i jak sobie z nim poradzić? 

Rekrutuję młodych ludzi, głównie w wieku 20-28 lat. Większość z nich to osoby, które szukają 

pracy po raz pierwszy. Młodzi, sympatyczni, chcą zdobyć doświadczenie i zarobić pieniądze. Wielu 

chwali się w swoim CV tym, że są komunikatywni. Rozmowa kwalifikacyjna zwykle weryfikuje 

ten pogląd. Bardzo spodobało mi się zdanie, które często powtarza właściciel tej firmy, a które ma 

zastosowanie do większości kandydatów:Komunikatywność to nie umiejętność rozmawiania ze 

znajomymi. Komunikatywność to umiejętność dotarcia do prezesa dużej firmy oraz rozmowy z 

mechanikiem naprawiającym Twój samochód. 

Biznesowej komunikatywności trzeba się nauczyć i potrafię zrozumieć, że część ludzi nie wie, w 

jaki sposób zwrócić się do prezesa PKN Orlen albo prezydenta miasta Krakowa. Takich zachowań 

nauczycie się m. in. działając w wolontariacie. Dlatego, jeśli gdzieś działacie macie przewagę nad 

osobami, które wystartowały w dorosłość bez żadnego przygotowania. Jesteście bardziej 

komunikatywni. 

Ale to nie o komunikatywność mi chodzi. Nie jestem prezesem wielkiej korporacji i większość 

ludzi nie ma problemu, żeby odezwać się do mnie. Błąd, który popełniają starając się o pracę, 

to nieumiejętność zaprezentowania swojej osoby. 

Kilka lat temu, gdy szukałem pracy przeglądałem poradniki mówiące o tym, jak zachować się na 

rozmowie kwalifikacyjnej. Nacisk kładziono na to, by kandydat znał firmę: wejdź na stronę, zobacz 
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kim są, co oferują, jak działają. I to przyniosło pozytywny efekt. Rzadko spotykam obecnie osoby, 

które nie potrafią powiedzieć czym zajmuje się firma. Tutaj plus dla Was! Ale... 

Bardziej smuci mnie fakt, że prosząc o kandydata o krótką autoprezentację otrzymuję: imię i 

nazwisko, długie yyy, informację o tym, że kandydat szuka pracy (wow! serio?), co robił wcześniej 

i ewentualnie krótką informację o jego hobby. Wprawdzie tutaj pada drugi plus, bo coraz więcej 

osób ma ciekawe hobby. Czasy książki, muzyki i sportu na szczęście minęły. Często ich miejsce 

zajmują obecnie: moda, kino i social media, ale trafiają się też skoki spadochronowe, bieganie, 

taniec towarzyski i inne konkretne odpowiedzi. Ale co z tego, skoro cała autoprezentacja kandydata 

zamyka się w 20-30 sekundach w połowie wypełnionych yyy? 

Potężna wskazówka, którą dostajecie w tym momencie ode mnie: jeśli szukacie pracy, 

przygotujcie swoją krótką autoprezentację. 3-5 minut informacji o Was: kim jesteście, co robiliście 

do tej pory, jakie macie osiągnięcia. 

Wiele osób słowo autoprezentacja rozumie, jako lakoniczne przedstawienie siebie na zasadzie: 

Nazywam się Andrzej Kozdęba. Pochodzę z Mielca. Studiowałem w Krakowie, potem przeniosłem 

się do Poznania, tam procowałem, a po 3 latach wróciłem do Krakowa. Mam 25 lat. Lubię piłkę 

nożną, filmy o zombie i realizowanie różnych, atrakcyjnych dla mnie wyzwań. 

Koniec (dla Waszego spokoju pominąłem wszelkie yyy, które zwykle pojawiają się w takiej 

prezentacji). Gdy rekruter zaczyna pytać o szczegóły, kandydat zaczyna kombinować. Co to 

oznacza? Że kandydat jest nieprzygotowany i nie potrafi płynnie opowiedzieć o sobie. 

To, co możecie zrobić dla siebie, aby zwiększyć szanse na otrzymanie pracy, to przygotowanie 

autoprezentacji. Ale nie takiej lakonicznej, która zawiera się w 4 zdaniach. W swojej wypowiedzi 

możecie zawrzeć: 

 informacje o sobie: kim i skąd jesteście, ile macie lat, co robicie / robiliście w życiu 

 jakie są Wasze doświadczenia zawodowe (jeśli ich nie macie, powiedzcie coś na temat 

studiów) 

 jakie są Wasze zainteresowania – o tym, co lubimy robić, mówi się najłatwiej – tu macie 

pole do popisu. Szczególnie jeśli robicie coś nietypowego lub Wasze hobby jest konkretne 

 jakie są Wasze mocne strony 

 jakimi osiągnięciami chcecie się pochwalić 
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 wszelkie inne informacje, które uważacie za cenne 

 

Jeżeli nie otrzymacie jasnej prośby o dłuższą prezentację swojej osoby, wtedy faktycznie najlepiej 

będzie zamknąć wypowiedź w kilku zdaniach i w zanadrzu trzymać pozostałe fragmenty 

wypowiedzi. Proponuję wspomnieć o rzeczach, w których czujecie się mocni. Dobry rekruter tak 

pokieruje rozmową, żeby kolejne pytania były kontynuacją pytań poprzednich i tak aż do 

wyczerpania wątku. Więc jeśli zostaniecie poproszeni o kilka słów na swój temat, możecie się 

spodziewać, że kolejne pytania będą związane z Waszą wypowiedzią. Jeśli będziecie dobrze 

prezentowali siebie, będzie to znaczyło, że równie dobrze zaprezentujecie firmę, do której chcecie 

trafić. 

 

Czy warto stworzyć kreatywne CV? 

Odpowiedź na to pytanie jest taka sama, jak w przypadku wielu innych trudnych pytań: to 

zależy. W tym przypadku m. in. od tego, na jakie stanowisko chcesz aplikować oraz gdzie 

chcesz pokazać swoje CV. 

 

Kreatywne CV to przede wszystkim domena internetu i czasami branży kreatywnych. Specjaliści 

ds. rekrutacji podkreślają, że udziwnione dokumenty, w większości przypadków, odstraszą 

pracodawcę. Szczególnie, jeśli wydaje nam się, że jesteśmy mistrzami grafiki. 

 

Jeśli starasz się o pracę w finansach, administracji lub innych, stabilnych segmentach rynku, to 

kreatywność Twojej aplikacji powinna sprowadzić się do minimum. Dodaj kolor, ciekawą ramkę, 

popracuj nad układem treści. Odpuść natomiast kolorowanie stron, wymyślne czcionki i artystyczne 

zdjęcia. 

 

Większą kreatywnością możesz wykazać się, gdy szukasz pracy w marketingu, promocji lub jako 

programista komputerowy. Pamiętaj jednak, że najważniejsza w CV jest jego czytelność i 

odpowiedni dobór informacji. Kreatywność lepiej wykorzystasz szukając nietypowego sposobu na 

ogłoszenie swojej kandydatury, np. w Internecie. 

 

W sieci kreatywne życiorysy sprzedają się świetnie. W Google można znaleźć przykładowe 
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aplikacje, które wzorowane są na portalach społecznościowych i plakatach filmowych. Coraz 

większą popularnością cieszą się też CV w formie filmów. Jeśli decydujesz się na takich ruch,  

pamiętaj, że wideo powinno być jedynie dodatkiem, a nie zastępstwem dla tradycyjnych 

dokumentów. 

 

Przykłady świetnych CV znajdziesz m. in. na fanpage'u 1000 pomysłów na kreatywne CV. 

Większość projektów, które tam znajdziesz to profesjonalne, przyciągające CV, którymi warto się 

zainteresować. 

 

Pamiętaj również, że nawet najbardziej kreatywne CV nie przekona nikogo do zatrudnienia Cię, 

jeśli treść, którą w nim zamieścisz będzie mało wartościowa. Najważniejszym elementem Twojego 

CV są doświadczenia, zainteresowania i umiejętności. Na nich skup się w pierwszej kolejności. 

Dopiero później pomyśl, jak je przedstawić w życiorysie. 

 

Kreatory CV 

Poniżej przedstawiam Ci listę 5 kreatorów CV, dzięki którym przygotujesz profesjonalne 

dokumenty. Używając jednych postawisz na kreatywność, dzięki innym zadbasz, by 

dokumenty były schludne. Kreatory są darmowe. W wielu przypadkach nie musisz się nawet 

rejestrować, by móc zbudować swoją aplikację. 

 

Kreator CV - www.cv-kreator.pl- aplikacja pozwala na stworzenie CV wg kilku dostępnych za 

darmo wzorów. Takie CV nie zaskoczy rekrutera oryginalnością, ale zawiera wszystkie 

najwazniejsze informacje i jest schludne. 

 

Fajne CV - www.fajnecv.pl- na tej stronie wygenerujesz nie tylko swoje kreatywne CV, ale także 

list motywacyjny. 

 

Rezumey - www.rezumey.pl- generator pozwoli Ci stworzyćCV na podstawie Twojego profilu z 

G+, Facebooka GoldenLine i Linkedin. Możesz też stworzyć swoje CV od podstaw. Szybko i 

sprawnie. 

 

http://www.cv-kreator.pl/
http://fajnecv.pl/
http://rezumey.pl/
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Vizualize.me - www.vizualize.me- dzięki tej aplikacji stworzysz swoje CV w formie infografiki. 

Na stronie głównej znajdziesz przykładowe wzory, które pomogą Ci zdecydowac, czy to jest to, o 

co Ci chodzi. 

 

Kickresume - www.kickresume.com- Nawet bez rejestracji masz dostęp do 7 ładnych, w pełni 

edytowalnych i wyróżniających się wzorów CV. Warto spojrzeć. 

 

Korzystając z gotowych wzorów musisz mieć świadomość, że inni również mają do nich dostęp. 

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje CV jest niepowtarzalne, musisz przygotować własne w 

programie graficznym. Jednak nie ma sensu popadać w panikę: kreatory CV są coraz bardziej 

popularne, ale wciąż przygotowane w ten sposób dokumenty stanowią mały procent wszystkich 

spływających aplikacji. 

 

Czas zacząć szukać – trzymam kciuki! 

Szukanie pracy nie jest łatwym zadaniem, dlatego trzeba się do niego odpowiednio przygotować. 

Niestety, nie da się znaleźć zatrudnienia poświęcając kilkadziesiąt minut dziennie na 

przeszukiwanie Gumtree. Jeśli chcesz znaleźć pracę, to szukanie pracy powinno stać się Twoją 

pracą. Zainwestuj swój czas w odnalezienie ofert, przygotowanie i dostosowanie dokumentów oraz 

pracę nad swoją autoprezentacją. 

 

A w międzyczasie, robiąc sobie kilkuminutową przerwę w poszukiwaniach odwiedź mojego bloga 

http://jamowie.to i zostaw swój komentarz pod jednym z wpisów. Będę też wdzięczny za uwagi 

dotyczące tego poradnika, więc nie wahaj się pisać na andrzej@jamowie.to. 

 

No i wreszcie: jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji lub potrzebujesz wskazówek, możesz 

kontaktować się za pośrednictwem tego samego maila. 

 

Andrzej Kozdęba 

 

 

 

http://vizualize.me/
http://www.kickresume.com/
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