
TEMAT: Aktywne poszukiwanie pracy. (realizacja 12, 17, 19, 24 marca 2020) 

 

1. Sposoby poszukiwania pracy.  

(Przeczytaj informacje w podręczniku, porozmawiaj  

z rodzicami na temat jak można szukać pracy i jaki sposób jest najbardziej skuteczny) 

2. Dokumenty aplikacyjne: 

a) CV (Curriculum vitae) 

b) list motywacyjny 

c) Europass (praca za granicą) 

Przeczytaj informacje z podręcznika o pisaniu w/w dokumentów. Znajdziesz tam również 

przykłady CV i listu motywacyjnego.  

3. Kompetencje twarde i miękkie. 

 

Kompetencje twarde to umiejętności, które są wymagane przez pracodawcę do konkretnej 

pracy, wymagania są określone w ogłoszeniu i zależą od stanowiska, np. znajomość języków 

obcych, kilkuletnie doświadczenie na danym stanowisku, znajomość kuchni greckiej (na 

stanowisku kucharza w greckiej restauracji) itp. 

 

Kompetencje miękkie to umiejętności, które nie są wymagane przez pracodawcę, ale mogą 

być przydatne na danym stanowisku, o które się ubiegamy, np. świetna organizacja pracy, 

odpowiedzialność, samodzielność, otwartość na nowe rozwiązania i naukę, itp. 

 

Dodatkowe wskazówki: 

 

Pisanie CV zacznij od podania swoich danych. 

Musisz podać numer telefonu (najlepiej komórkowego) i adres e-mail. Unikaj śmiesznych, 

prywatnych adresów. Najlepiej, żeby mail zawierał tylko Twoje imię i nazwisko.  

Pamiętaj, że w życiorysie zawodowym nie musisz podawać płci, stanu cywilnego. 

 

Podsumowanie zawodowe – jakiej pracy szukasz? 

W podsumowaniu powinny również znaleźć się cele zawodowe. Jak je napisać? Wyjaśnij np. 

dlaczego zainteresowała Cię własnie ta oferta, w jakim kierunku chcesz się rozwijać w nowej 

firmie i jakie kompetencje do niej wniesiesz. Np. szukam pracy jako … 

Jestem doświadczonym sprzedawcą, gotowym do pracy w systemie zmianowym. Mam 4-

letnie doświadczenie na stanowisku sprzedawcy, które nauczyło mnie pracy w 

zespole i łatwości nawiązywania kontaktów z klientami. Jestem gotowy do pracy fizycznej, 

mam ważną książeczkę sanepidowską. Praca w X jest moim celem od początku drogi 

zawodowej.  

  

Podsumowanie zawodowe najlepiej przygotować pod koniec pisania CV. Po prostu w tym 

momencie będziesz już doskonale wiedział, które kompetencje i osiągnięcia warto wyróżnić i 

jak zachęcić pracodawcę do zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną właśnie Ciebie. 

 

 

Opis umiejętności to druga najważniejsza sekcja interesującego i nowoczesnego CV — zaraz 

po podsumowaniu zawodowym. Skup się w niej przede wszystkim na twardych, 

specjalistycznych kompetencjach, które pracodawca może sprawdzić, np. znajomość języka 

obcego lub obsługa programu komputerowego. Podaj również swój poziom zaawansowania, 

np. język angielski — poziom C1/C2. 

  

Jeśli chodzi o tzw. umiejętności miękkie w CV, wpisuj tylko te, o których pracodawca 

wspomina w ogłoszeniu. Jeśli wpiszesz w tej sekcji curriculum vitae takie ogólne 

kompetencje jak „pracowitość”, w żaden sposób nie wyróżnisz się na tle innych kandydatów. 

https://www.livecareer.pl/cv/zyciorys-zawodowy
https://www.livecareer.pl/cv/nowoczesne-cv
https://www.livecareer.pl/cv/umiejetnosci-miekkie-twarde
https://www.livecareer.pl/cv/curriculum-vitae


 

 

Bardzo ważne w CV jest opisanie kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, sukcesów i 

kluczowych umiejętności. 

 

Przede wszystkim pamiętaj, aby dopasować je do oferty pracy — w pierwszej kolejności 

opisz w CV te kwalifikacje, które są związane z wymaganiami w ogłoszeniu. Jeśli np. 

pracodawca szuka osoby z wyższym wykształceniem, znajomością branży finansowej oraz 

Excela, to właśnie do tych punktów powinieneś nawiązać. 

 

Opis zainteresowań w życiorysie to szansa, abyś wyróżnił się na tle innych kandydatów, 

pokazał swoją „ludzką” twarz, dał się zapamiętać. I udowodnił, że praca nie będzie dla Ciebie 

tylko przykrym obowiązkiem, ale również przyjemnością. 

  

Opisując zainteresowania w CV, postaraj się pokazać, że są one w jakimś stopniu związane z 

pracą, o którą się ubiegasz. Pracodawcy uwielbiają pracowników-pasjonatów. Oczywiście w 

CV nie możesz kłamać — koloryzowanie rzeczywistości zazwyczaj jest weryfikowane 

podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Pisząc tę sekcję CV, po prostu skup się na tych 

zainteresowaniach i pasjach, które mogą być przydatne z punktu widzenia pracodawcy. 

  

Opis umiejętności to druga najważniejsza sekcja interesującego i nowoczesnego CV — zaraz 

po podsumowaniu zawodowym. Skup się w niej przede wszystkim na twardych, 

specjalistycznych kompetencjach, które pracodawca może sprawdzić, np. znajomość języka 

obcego lub obsługa programu komputerowego. Podaj również swój poziom zaawansowania, 

np. język angielski — poziom C1/C2. 

  

Jeśli chodzi o tzw. umiejętności miękkie w CV, wpisuj tylko te, o których pracodawca 

wspomina w ogłoszeniu. Jeśli wpiszesz w tej sekcji curriculum vitae takie ogólne 

kompetencje jak „pracowitość”, w żaden sposób nie wyróżnisz się na tle innych kandydatów. 

 

Na samym dole dokumentu powinieneś umieścić aktualną klauzulę CV ze zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych (zgodną z przepisami RODO). Może ona brzmieć w ten 

sposób:  

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez [nazwa firmy] w celu 

prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko. 

 

Klauzula (RODO) do CV — wzór rozbudowany 

  

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). 

 

Pamiętaj o szacie graficznej, marginesach. Twoje CV ma być przejrzyste i nie może 

zawierać błędów orograficznych. 

 

ZADANIE DO DOMU: 

1. Znajdź w prasie lub w Internecie interesujące cię ogłoszenie o pracę. Wydrukuj je lub 

wytnij. 

2. Napisz swoje CV i list motywacyjny. 

https://www.livecareer.pl/cv/umiejetnosci-cv
https://www.livecareer.pl/cv/zainteresowania-cv
https://www.livecareer.pl/cv/klamstwo-w-cv
https://www.livecareer.pl/cv/klamstwo-w-cv
https://www.livecareer.pl/cv/nowoczesne-cv
https://www.livecareer.pl/cv/umiejetnosci-miekkie-twarde
https://www.livecareer.pl/cv/curriculum-vitae
https://www.livecareer.pl/cv/klauzula-cv
https://www.livecareer.pl/cv/klauzula-cv


3. Ponieważ jesteście dopiero w I klasie, przyjmijmy sytuację hipotetyczną, że jesteście 

już w klasie IV i: 

- wrzesień 2021 odbyłeś/aś miesięczne praktyki zawodowe 

- marzec 2022 odbyłeś/aś 2-tygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii 

- zdałeś/aś egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – sprawdź ich nazwy 

 i umieść koniecznie w swoim CV 

     4. Do swoich dokumentów do sprawdzenia dołącz koniecznie ogłoszenie o pracę.   

     5. Dokumenty przygotuj na komputerze (jeśli nie masz takiej możliwości napisz je 

odręcznie, ale zachowaj czystość i przejrzystość) 

     6. Przynieś dokumenty do sprawdzenia 31 marca 2020. Jeśli nie będziemy jeszcze chodzić 

do szkoły, na pierwszą lekcję po tym terminie. 

 

Życzę Wam miłej pracy. Pozdrawiam. 

Dbajcie o siebie! 

Ewa Lęk 

  

 

 


