
Krok pierwszy 

Krok drugi 

Krok trzeci 

Przygotuj
spersonalizowane  

CV!

Ustal jakiej pracy
szukasz?

Regularnie
sprawdzaj oferty

pracy  
i buduj swoją sieć 

 kontaktów 
(przede wszystkim

na odległość).

S ZUKANI E  PRACY

 TO CIĘŻKA PRACA!

 ( NI E  TYL KO 

W CZAS I E  PANDE MI I)

Jeśli Twoim celem 
po zakończeniu nauki w III LO
jest znalezienie pracy  krótko
lub długoterminowej musisz
przygotować plan działania. 

Jak aktywnie
poszukiwać pracy ?



Jak napisać CV ?

Umiejętność redagowania CV uważana jest za
jedną 

z najważniejszych 
w poszukiwaniu pracy. 

Kandydat powinien przekazać  informacje
ważne dla pracodawcy.

Twoje CV to oferta, którą chcesz zainteresować
potencjalnego pracodawcę. 

Zamieść nagłówek
CV

CURRICULUM
VITAE

Umieść dane
osobowe 

Imię, nazwisko, 
telefon i email, 
który musi być

stosowny do kontaktu
z pracodawcą. 

Starannie wybierz
zdjęcie

Nie może być to
zdjęcie z wakacji 

 czy spotkania
rodzinnego.
Fotografia

powinna być
profesjonalna
 i estetyczna. 



Skrót CV pochodzi od łacińskich
słów curriculum vitae, które 

w wolnym tłumaczeniu oznaczają
„przebieg życia”. Treść CV zależy

od tego, czyj to jest życiorys,
dlatego każde CV jest inne. 

Każdy z nas ma inne
doświadczenie zawodowe,

umiejętności, wykształcenie 
i określone cechy.

Kolejny 
punkt to

doświadczenie
zawodowe. 

Umieść nazwę
profilu, jesli będzie

to związane ze
stanowiskiem, 

o które się ubiegasz 

Napisz datę
rozpoczęcia 

i zakończenia
nauki oraz nazwę

szkoły.  

Zaznacz poziom 
wykształcenia

CURRICULUM VITAE



Jeśli nie masz doświadczenia
zawodowego, bo jesteś

absolwentem i Twoja droga
dopiero się zaczyna, 

musisz przedstawić przebieg
aktywności w trakcie nauki. 

w tym miejscu napisz 
o udziale 

w konkursach,
olimpiadach, 

o wyróżnieniach, 
o przynależności 

do różnego rodzaju 
 kół,  organizacji, 

o działalności  
w projektach, 
w programach,

wymianach, 
o działalności
w fundacjach,

stowarzyszeniach, 
czy wolontariacie.

Przebieg
aktywności 

w liceum: 

CURRICULUM VITAE



 
Pamiętaj, 

wymieniając doświadczenie
zawodowe, 

zaczynasz od 
ostatniego miejsca pracy.

 
Obowiązuje odwrócona

chronologia.  

Jeśli masz
doświadczenie

zawodowe:

wykaż miejsca
pracy, dokładną
datę rozpoczęcia

i zakończenia
pracy, nazwę

firmy, stanowisko
na którym

pracowałeś,
krótki opis

zakresu
obowiązków

(szczególnie  te,
przydatne 

z punktu
widzenia nowego

pracodawcy).



 
DODATKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI 
w CV

 

w tym miejscu
przedstawiasz

swoje zdolności
i umiejętności.

Pisz precyzyjnie,
bez ogólników.

Jeśli znasz język
angielski, napisz
w jakim stopniu.

Gdy posiadasz
jakieś certyfikaty,

koniecznie to
zaznacz.   
Posiadasz

umiejętność obsługi
komputera, należy 

 wyszczególnić,
jakie programy.

Dodatkowe umiejętności :



 
ZAINTERESOWANIA I HOBBY

w CV
 

Zainteresowania:

jeśli masz
konkretne 

 zainteresowania 
lub hobby, 

to warto je opisać.
 

 Unikaj ogólników. 
 

Pisz prawdę,
ponieważ Twoje
zainteresowania

mogą być jednym 
z tematów na

rozmowie o pracę.



KLAUZULA 
O ZGODZIE

 NA PRZETWARZANIE TWOICH
DANYCH OSOBOWYCH 

 Pamiętaj, 
by umieścić klauzulę.

Bez niej potencjalny pracodawca
nie może nawet 

do Ciebie zadzwonić!
 
 

Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych

osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji

procesu rekrutacji (zgodnie 
z ustawą z dnia 10 maja 2018

roku o ochronie danych
osobowych Dz. Ustaw 

z 2018, poz. 1000
oraz zgodnie 

z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego

 i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem

danych osobowych
 i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (RODO)).

Klauzula może  brzmieć
następująco:

 



KODEKS ZAKAZANY 
W CV

 Pamiętaj, 
bezbłędnie napisane

CV zwiększa już na
starcie Twoje szanse 

na zatrudnienie!
 

pisania długiej listy
zainteresowań, 

szkoleń,
pisania zbyt ogólnie, 

np. sport, książka, powieści,
literówek,  

błędów ortograficznych, 
zbyt małej czcionki,

rozsyłania tego samego
egzemplarza CV na różne

stanowiska,
używania niestosownego

adresu poczty
elektronicznej np.

zawierającego  ksywkę albo
pocztę zarejestrowaną 

w domenie serwisu
randkowego,

 niewyraźnej, niepoprawnej
struktury dokumentu.

Czego należy się
wystrzegać w CV:

 



Jakiej  pracy szukasz ?

 Pamiętaj, 
aplikowanie do wszystkich

możliwych pracodawców na
Twoim terenie, nie jest dobrym
pomysłem. Spróbuj poświęcić
więcej czasu i szukać ogłoszeń

pasujących do Twoich
umiejętności. 

 
 

 
Zawężanie zakresu

poszukiwań 
 

Odpowiadaj na  ogłoszenia, 
w których spełniasz

wymagania i kryteria
pracodawcy.

 
Musisz wiedzieć :

co potrafisz robić, 
co lubisz robić, 

których czynności uczysz się
szybko i bez problemów. 

 
Ustal branże, w jakich

będziesz szukać ogłoszeń 
o pracę.

 



Kto szuka pracy i  na jakie
stanowisko?

Epidemia koronawirusa zmieniła
z dnia na dzień rynek pracy. 

 
Mimo epidemii są firmy, które

rekrutują zdalnie, rekrutują
przez telefon, przez Skype’a. 
Trzeba uprzedzić konkurenję 

i dotrzeć szybciej do
pracodawców. 

 

Obecnie szukanie pracy
odbywa się głównie za

pomocą internetu:
 regularnie

sprawdzaj
oferty pracy na

wiarygodnych portalach,
zacznij

od Centralnej Bazy Ofert
Pracy

https://oferty.praca.gov.pl 
Dodatkowo

korzystaj z serwisu
  Praca.pl ma  nie tylko
dostęp do największej

ilości ofert pracy, 
ale jednocześnie daje

pewność , że oferta
jest realna i pochodzi od
pracodawcy, który został

zweryfikowany.
 



Kto szuka pracy i  na jakie
stanowisko?

Szukanie pracy w social
media:

  
Poza serwisami pracy

dobrym miejscem 
do szukania pracy są

również sieci
społecznościowe. 

 
Pracodawcy publikują 

w nich ogłoszenia w formie
reklamy.

Wiele
firm prowadzi programy

rekomendacyjne,
w ramach, których

pracownicy mogą polecać
znajomych do pracy. Aby

jednak mogli to zrobić
muszą wiedzieć, że szukasz

pracy.

 
 

Pamiętaj
o profesjonalnym

budowaniu wizerunku
w sieci, ponieważ ma on
wpływ na ocenę Twojej

kandydatury.



Rozmowa kwalifikacyjna
 zdalna lub osobista -  kilka rad

 
Zbierz informacje na

temat pracy i firmy, by
sprawiać wrażenie

osoby zainteresowanej 
i przygotowanej.
Dzień wcześniej

zdecyduj, 
w co się ubierzesz.

Przygotuj dokumenty
(dyplomy,

zaświadczenia).
Bądź punktualny.

Przy powitaniu
uśmiechnij się, powiedz

przyjaźnie
„Dzień dobry”. 

 
Również, jeśli będzie 
to spotkanie online.

 

Uważnie
słuchaj zadawanych pytań.

Przed
udzieleniem odpowiedzi – pomyśl. 

Odpowiadaj
jasno, głosem zdecydowanym i przekonywującym.

Utrzymuj
kontakt wzrokowy z rozmówcą.

Bądź
miły i uprzejmy  - uśmiechaj się!

Upewnij się, że mówisz odpowiednio dużo.
Pamiętaj,

że w pewnych sytuacjach Ty możesz zadać pytanie.
Zapytaj

kiedy i jak zostaniesz poinformowany o wyniku rozmowy. 
Po

zakończeniu rozmowy podziękuj swojemu rozmówcy.
Potraktuj

rozmowę kwalifikacyjna jak rozmowę biznesową, może się ona stać
Twoim biletem do kariery.



Przydatne l inki

https://zielonalinia.gov.pl/
Centrum Informacyjno-

Konsultacyjne Służb
Zatrudnienia

 
https://www.pip.gov.pl/pl/
Państwowa Inspekcja Pracy

 
https://psz.praca.gov.pl/

Wortal Urzędów Pracy
 

https://www.gov.pl/web/gov
/zaloz-profil-zaufany

bezpieczna na odległość
metoda potwierdzenia

tożsamości  
 

https://eures.praca.gov.pl/
Europejski Portal Mobilności

Zawodowej 

 
 

Pamiętaj
nikt bardziej nie

zatroszczy się o Twoją
karierę  niż Ty sam!

 

https://zielonalinia.gov.pl/


Powodzenia!

 
 

Barbara Niemand
doradca zawodowy

w III LO
 


