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JAK I GDZIE SZUKAC PRACY?  
 

 
Jak i gdzie szukać pracy?  
 
Określmy to najkrócej: 
 

JAK? - DŁUGO! 

GDZIE? - WSZEDZIE! 

 
� Ile czasu poświęcasz na poszukiwanie pracy? 
� Czy sprowadza się to jedynie do zarejestrowania się w urzędzie pracy? 
� Czy przeglądanie ogłoszeń ukazujących się w lokalnej prasie raz w tygodniu jest 

wystarczające? 
� Może złożyłeś aplikacje przez Internet, nie dostałeś odpowiedzi i na tym zakończyłeś 

swoje poszukiwania? 
 
Jeżeli szukasz pracy tylko w ten sposób, to niestety, ale szanse na jej znalezienie nie są 

duże!  
 
Zapamiętaj, że SZUKANIE PRACY TO CIĘŻKA PRACA. Trzeba, zatem poświęcić temu 

"fascynującemu" zajęciu o wiele więcej niż 2 godziny tygodniowo. Są oczywiście szczęściarze, 
którym udało się za pierwszym razem. Im należy pogratulować i szukać dalej. 
 

Zdaniem specjalistów, najlepiej byłoby przeznaczyć na te czynności tyle godzin dziennie 
ile w rzeczywistości się pracuje, tzn. 8. Może wydawać się to zbyt przesadzone, ale jeśli ma 
przynieść zamierzony skutek, to pewnie warto. Richard Bolles . Amerykanin, twórca 
popularnego Programu Spadochron, przeznaczonego dla osób planujących karierę, 
poszukujących pracy i zmieniających zawód twierdzi, 'e to, w jaki sposób szukasz pracy 
określa to, w jaki sposób będziesz żył i pracował. 
Postaraj się zatem i skorzystaj z zaprezentowanych poniżej sposobów poszukiwania pracy. 
 
Który z nich wybrać?  Najlepiej wszystkie! 

� uruchom sieć kontaktów osobistych ( rodzina, przyjaciele, znajomi, przyjaciele rodziny, 
znajomi przyjaciół itp.) 

� odpowiadaj na ogłoszenia prasowe (poniedziałkowa gazeta Wyborcza, lokalne 
tygodniki, środową Rzeczpospolita) 

� zamieść własne ogłoszenie w prasie, bądź aplikacje internetowa i daj się znaleźć 
pracodawcy 

� wysyłaj swoje oferty listowe do wybranych firm 
� nie obawiaj się kontaktów z potencjalnym pracodawca, bierz udział w targach pracy, 

dniach otwartych w firmach itp. 
�  

Który z tych sposobów jest najlepszy? Spróbuj i przekonasz się sam! 
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