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pracy i praktyk

Biuro Karier i Praktyk WSUS



  

Od czego zacząć?



  
Określ swoje kompetencje1

Umiejętności

Kwalifikacje

Doświadczenie

Wykształcenie



  
Określ swoje kompetencje1

Kwalifikacje

DoświadczenieWykształcenie

Ukończone szkoły 
wyższe, z 
uwzględnieniem 
kierunków i specjalności

Ukończone kursy i 
szkolenia, zdobyte 
uprawnienia

Miejsca pracy, praktyk i 
staży, z uwzględnieniem 
stanowisk i zakresu 
obowiązków

Umiejętności

Dodatkowe, 
nieuwzględnione w 
innych sekcjach



  
Określ swoje predyspozycje2

Mocne i słabe strony

Kompetencje społeczne

Typ osobowości



  

Określ swoje predyspozycje2

Warsztat Kompetencyjny 
realizowany przez 
Biuro Karier WSUS

Doradcy zawodowi 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Testy dostępne w Internecie, np.
- Pracuj.pl
- Testcv.pl

http://wsus.pl/pl/student/biurokarier/informacje-ogolne
http://wup.poznan.pl/doradztwo-zawodowe/komu-pomagamy/spotkania-indywidualne/
http://www.pracuj.pl/testy-kompetencji/?utm_medium=m.pracuj&utm_campaign=m.pracuj_toolbox
http://www.kadry.abc.com.pl/testy-kompetencyjne
http://wup.poznan.pl/doradztwo-zawodowe/komu-pomagamy/spotkania-indywidualne/


  

Określ swoje cele3

Cel zawodowy

Ścieżka rozwoju

Oczekiwane zarobki



  Pomyśl, gdzie chcesz pracować4

Branża

Dział

Stanowisko



  

Przygotuj dokumenty aplikacyjne

Życiorys (CV)

Wzór listu 
motywacyjnego

Dyplomy ukończenia szkół

Dyplomy ukończenia kursów i szkoleń

Zaświadczenia o uczestnictwie w 
praktykach i stażach

Podziękowania za działalność w ramach 
wolontariatu



  

Jak przygotować CV i list motywacyjny

Przykładowe kreatory CV:
- Europass
- Profeo.pl
- Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Porady dotyczące tworzenia CV i listów 
motywacyjnych:
- Pracuj.pl
- Kariera.pl
- Gazetapraca.pl

http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
http://profeo.pl/cv?utm_source=pracuj.pl&utm_medium=main_box_sg&utm_campaign=kreator_cv
http://www.pup.poznan.pl/cv
http://kariera.pracuj.pl/cv-i-list-motywacyjny/
http://www.kariera.pl/czytaj/919/7-grzechow-glownych-cv/
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,74861,799903.html


  

Korzystaj z wielu dróg poszukiwań

Wyszukiwarki ofert pracy/praktyk

Strony WWW pracodawców

Strony WWW biur karier

Targi pracy

Strony WWW biur karier

Urzędy pracy

Rodzina i znajomi



  

Gdzie szukać pracy/praktyk

Wyszukiwarki ofert pracy/praktyk

Pracuj.pl

Praca.pl

Pracatobie.pl

Jobrapido

Adzuna

Trovit

Targi pracy

24 marca – Talent Days

17 marca – Dni Kariery

6 maja – Job Spot

Wojewódzki Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy

http://www.pracuj.pl/
http://www.praca.pl/oferty-pracy.html
http://www.pracatobie.pl/
http://pl.jobrapido.com/
http://www.adzuna.pl/
http://praca.trovit.pl/
http://www.talentdays.pl/poznan-targi-pracy
http://dnikariery.pl/edycje/Poznan-2015/
http://ue.poznan.pl/pl/job-spot-targi-pracy-na-uep,a14833.html
http://wup.poznan.pl/
http://www.pup.poznan.pl/


  

Doszkalaj się

Kursy językowe

Specjalistyczne kursy zawodowe

Warsztaty kompetencji społecznych



  

Daj się znaleźć

Odbieraj telefon

Sprawdzaj skrzynkę mailową

Zgłaszaj się do poleconych osób



  

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Pracuj.pl

Kariera.com.pl

Workservice.pl

Rozmowakwalifikacyjna

Jobtips.pl

GazetaPraca.pl

http://www.praca.pl/poradniki/rozmowa-kwalifikacyjna
http://www.kariera.com.pl/Twoja-Kariera/CV-i-list-motywacyjny/Rozmowa-kwalifikacyjna
http://www.workservice.pl/Dla-kandydatow/Warto-wiedziec/Rozmowa-kwalifikacyjna
http://www.rozmowa-kwalifikacyjna.edu.pl/pytania-i-odpowiedzi/
http://jobtips.pl/
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/0,74867.html


  

Gotowi?

Przed rozmową przygotuj i jeszcze raz 
przejrzyj dokumenty aplikacyjne

Zaplanuj sobie dojazd, ubiór i wszystko inne, 
czego potrzebujesz w dniu rozmowy

Na rozmowę przyjdź punktualnie, pokaż 
swoją otwartość i pewność siebie

Przygotuj się do rozmowy: przećwicz 
odpowiedzi na najczęstsze pytania



  

Poradnik poszukiwania 
pracy i praktyk

Biuro Karier i Praktyk WSUS

Przygotowała: Katarzyna Chudzińska



  

Źródła wykorzystanych zdjęć (w kolejności zastosowania w poradniku):

http://latinlinks.nl/wp-content/uploads/2013/10/information-technology-optical-fiber-x-world-collection-578961.jpg
http://selfhelpforme.com/wp-content/uploads/2011/06/life-skills.jpghttp://wallpaperswide.com/road_to_death_valley-wallpapers.htm
http://i.huffpost.com/gen/1306604/thumbs/o-EDUCATION-facebook.jpghttp://7-themes.com/6943339-girl-athlete-fitness-workout-strength-sport.html
http://dzftds8z9s83c.cloudfront.net/wordpress_images/images/production/222/original/Get-More-Responsibility-at-Work.jpg?1377552023
http://www.fidelityins.com/blog/wp-content/uploads/2014/04/533739_29786590.jpg
http://www.freeppt.net/background/Sunset-directions-nature-backgrounds.jpg
http://b.fastcompany.net/multisite_files/fastcompany/poster/2014/04/3029579-poster-p-1-3029579-who-needs-business-school-the-hidden-startup-resources-at-
your-local-library.jpg
http://www.30everafter.com/wp-content/uploads/2014/08/why-he-stopped-calling.jpg
http://www.eximus.com/wp-content/uploads/2014/06/5376168_m.jpg
http://www.retiremove.co.uk/wp-content/uploads/2014/06/Crowd11.jpg

http://latinlinks.nl/wp-content/uploads/2013/10/information-technology-optical-fiber-x-world-collection-578961.jpg
http://selfhelpforme.com/wp-content/uploads/2011/06/life-skills.jpg
http://wallpaperswide.com/road_to_death_valley-wallpapers.htm
http://i.huffpost.com/gen/1306604/thumbs/o-EDUCATION-facebook.jpg
http://7-themes.com/6943339-girl-athlete-fitness-workout-strength-sport.html
http://dzftds8z9s83c.cloudfront.net/wordpress_images/images/production/222/original/Get-More-Responsibility-at-Work.jpg?1377552023
http://www.fidelityins.com/blog/wp-content/uploads/2014/04/533739_29786590.jpg
http://www.freeppt.net/background/Sunset-directions-nature-backgrounds.jpg
http://b.fastcompany.net/multisite_files/fastcompany/poster/2014/04/3029579-poster-p-1-3029579-who-needs-business-school-the-hidden-startup-resources-at-your-local-library.jpg
http://b.fastcompany.net/multisite_files/fastcompany/poster/2014/04/3029579-poster-p-1-3029579-who-needs-business-school-the-hidden-startup-resources-at-your-local-library.jpg
http://www.30everafter.com/wp-content/uploads/2014/08/why-he-stopped-calling.jpg
http://www.eximus.com/wp-content/uploads/2014/06/5376168_m.jpg
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