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ROZMOWA KWALIFIKACYJNA BEZ ŚCIEMY 

Drogi Maturzysto!! 

Jeśli zdecydowałeś, że po skończeniu szkoły podejmiesz pracę, poświęć kilka chwil na zwiększenie 

szans na jej zdobycie.  

Zapewne wiesz, że sytuacja na rynku pracy diametralnie się zmienia, bezrobocie ma tendencję 

mega zwyżkową, a takich jak ty, poszukujących pracy będzie nader dużo.:(  

 

Dziesięć zasad rozmowy kwalifikacyjnej, piętnaście błędów popełnianych na bezpośrednim 

spotkaniu z przyszłym pracodawcą – to nagłówki nader często pojawiające się zarówno w sieci, jak 

i w mediach tradycyjnych. Parametry takie jak: 

• właściwy wygląd zewnętrzny, 

• punktualność, 

• zasób podstawowych wiadomości o firmie zatrudniającej 

wciąż pozostają aktualne, ale wyjście poza schemat może nader skutecznie pomóc w uzyskaniu 

danej pracy.  

Zajrzyj więc pod adres: https://www.praca.pl/poradniki/rozmowa-kwalifikacyjna , gdzie dowiesz 

się wszystkiego na temat rozmowy kwalifikacyjnej nie tylko face to face ale też zdalnej, co w 

dzisiejszych czasach może być niezwykle przydatne (telefon, e-mail, skype). 

Zadaniem kandydata na dane stanowisko jest wyeksponowanie swoich atutów kompetencyjnych, a 

co to znaczy? Jakie atuty posiadam? Jak z nich skorzystać? 

Zał Nr1 to dla Ciebie ściągawka, gdzie możesz się zastanowić nad swoimi oczekiwaniami w 

dokonać oceny własnych kompetencji, określić co dla ciebie jest ważne w pracy. 

Zał Nr2 – Poznaj błędy jakie najczęściej popełniają kandydaci i pozyskaj cenne rady:). 

Bez poważnej autoanalizy „daleko nie zajdziemy” Ja polecam Tomasza Kammela – jest to 

naprawdę super gość i fajnie się go słucha i ogląda:) 

https://www.youtube.com/watch?v=gGRfIQp937g oraz inne tego typu filmiki na YouTube. 

TELEFON - Musisz też wiedzieć, że osoba rekrutująca nie będzie próbowała się dodzwonić całymi 

dniami. Dlatego jeśli złożyliśmy w jakiejś firmie swoje CV i czekamy na odzew, warto odbierać 

wszystkie telefony, nawet jeśli numer wyświetli się jako zastrzeżony. Musimy być przygotowani. Jeśli 

zaproponowany termin nam nie odpowiada, od razu poprośmy o jego zmianę (w miarę możliwości), 

zamiast późniejszego przekładania. 

No ale najważniejsze co chciałabym Wam przekazać to fakt, że z materiałów, które będę 

sukcesywnie zamieszczać na stronie szkoły, możecie bez końca korzystać. Czyż to nie 

pięknie??? Niezależnie, czy opuścicie już mury szkoły, podejmiecie wymarzoną prace, czy też 

rozpoczniecie dalszą naukę.   

Moc pozytywnych emocji 

Bogusława Pawelska-Kozon, szkolny doradca zawodowy 
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