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KOCHANI BURSOWICZE
Każdy z Was za jakiś czas będzie musiał dokonać ważnych 

wyborów życiowych, dotyczących pracy zawodowej. 
Niektórzy po skończeniu szkoły i opuszczeniu murów Bursy, 

od razu podejmą swoją pierwszą pracę, 
inni będą się dalej kształcić pod kątem przyszłego zawodu. 

Prezentację kieruję do tych, którzy już teraz zastanawiają się
nad przyszłą pracą i dla tych, którzy dopiero zaczną o tym myśleć,

czyli dla wszystkich .

ZAPRASZAM



OD CZEGO ZACZĄĆ
POSZUKIWANIE PRACY?

 Zastanów się jaka branża Cię interesuje i jak się mają do tego
Twoje kompetencje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie.

Starannie przygotuj profesjonalne CV i list motywacyjny.



Zorientuj się jak wygląda sytuacja na rynku pracy 
w Twoim miejscu zamieszkania lub w miejscu, 

do którego planujesz się przenieść, w interesującej Cię branży.

OD CZEGO ZACZĄĆ
POSZUKIWANIE PRACY?



Popytaj znajomych czy nie słyszeli o jakiś wolnych etatach.
W trakcie poszukiwania pracy, doskonal swoje umiejętności,

uczestnicz w kursach i szkoleniach, będziesz bardziej
atrakcyjny w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

OD CZEGO ZACZĄĆ
POSZUKIWANIE PRACY?



Nie unikaj stażów ani praktyk, dzięki nim zdobędziesz 
cenne doświadczenie, a przy okazji poznasz wiele osób, 

u których być może w przyszłości dostaniesz zatrudnienie.

JAK ZNALEŹĆ PIERWSZĄ PRACĘ?



Umieszczaj ogłoszenia w social mediach. W dzisiejszych czasach
internet jest największym rynkiem pracy oraz doskonałym

narzędziem, aby poprzez umieszczenie informacji, że szukasz
pracy, pokazać się swojemu przyszłemu pracodawcy.

JAK ZNALEŹĆ PIERWSZĄ PRACĘ?



Starannie przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej. 
Podstawą  rozmowy jest elokwencja, umiejętność słuchania 
oraz odpowiadania na pytania. Pamiętaj, że pierwszą rzeczą, 

na którą zwróci uwagę pracodawca, jest Twój strój, 
zadbaj o to by był schludny. 

JAK ZNALEŹĆ PIERWSZĄ PRACĘ?



Odpowiednie nastawienie to podstawa. 
Żaden pracodawca nie lubi osób roszczeniowych, 

które myślą, że wszystko im się należy. 
Bądź pewny siebie, ale jednocześnie skromny i pokorny.

JAK ZNALEŹĆ PIERWSZĄ PRACĘ?



RYNEK PRACY W INTERNECIE

Nie ma nic prostszego, usiądź wygodnie w fotelu, 
włącz komputer i sprawdź czy znajdziesz ciekawe 

oferty pracy na poniższych stronach:

Goldenline - https://www.goldenline.pl/
Linkedlin - https://pl.linkedin.com/

https://www.goldenline.pl/
https://pl.linkedin.com/


Pracuj.pl - https://www.pracuj.pl/

Jobs.pl - https://www.jobs.pl/

Gumtree - https://www.gumtree.pl/s-oferty-pracy/v1c8p1

OLX - https://www.olx.pl/praca/

RYNEK PRACY W INTERNECIE
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InfoPraca.pl - https://www.infopraca.pl/

GazetaPraca.pl - https://gazetapraca.pl/0,0.html

Absolvent.pl - https://www.absolvent.pl/

Staże i praktyki wysokiej jakości - http://stazeipraktyki.pl/

RYNEK PRACY W INTERNECIE
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PRACA NA WESOŁO



PRACA NA WESOŁO



PRACA NA WESOŁO



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

w prezentacji wykorzystano informacje ze stron:

http://www.pracadlamlodych.info.pl/

https://www.wygranaonline.com/jak-znalezc-prace/


