
 „Kto szuka, ten znajdzie”, mówi przysłowie. Najważniejsze w szukaniu pracy są konsekwencja 
i determinacja. Nie możemy się zniechęcać, jeśli początkowo nie mamy żadnej informacji zwrotnej od 
rekruterów. Powodów może być kilka. 

 Jeśli mamy już dobrze napisane CV, musimy zrobić rozeznanie na rynku pracy. Zastanowić się, 
czy są firmy, do których chcielibyśmy odezwać się w pierwszej kolejności. Jeśli tak, możemy aplikować 
bezpośrednio przez ich stronę internetową – bardzo często większe instytucje posiadają na swojej 
stronie zakładkę „kariera” lub „praca”, gdzie umieszczają aktualne oferty pracy lub oferują możliwość 
wysłania do nich swojego CV.  

 Szukanie ofert w dzisiejszym świecie jest o wiele prostsze niż jeszcze kilkanaście lat temu. Nie 
znaczy to jednak, że powinniśmy ograniczać się tylko do internetu. W gazetach wciąż pojawiają się 
ogłoszenia o pracę, nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprawdzać je od czasu do czasu. Urząd Pracy to 
miejsce, do którego przedsiębiorcy zgłaszają się bezpośrednio, dlatego również warto monitorować 
tamtejsze oferty. Nie bójmy pytać się znajomych, może oni poinformują nas o trwającej rekrutacji w 
jakiejś interesującej nas firmie. 

 Internet daje nam wiele możliwości. Możemy szukać ofert pracy bezpośrednio, możemy też 
utworzyć swój profil zawodowy na profesjonalnym portalu i zwiększyć tym samym swoje szanse na 
znalezienie pracy. W takim przypadku możliwe, że pracodawca sam się do nas odezwie. Warto 
sprawdzać również Biuletyny informacji publicznej interesujących nas miast. Istnieje możliwość 
zapisania się do newslettera na danej stronie z ogłoszeniami i otrzymywania na maila interesujących 
nas ofert pracy. 

 Strony, jakie warto znać: 

 https://www.pracuj.pl 
 http://www.praca.pl/ 

 https://ogloszenia.trojmiasto.pl 
 http://pracawgdansku.com.pl/ 
 http://oferty.praca.gov.pl 
 https://nabory.kprm.gov.pl/ 
 https://www.linkedin.com/ 
 https://www.goldenline.pl/ 

 

Dlaczego pracodawca nie dzwoni? 

Możliwym jest, iż proces rekrutacyjny w danej firmie trwa dłużej niż kilka dni. Aplikując na 
ofertę pracy, warto zwrócić uwagę na jej datę końcową. Nie wiemy, czy pracodawca dzwoni do 
kandydatów na bieżąco, czy kontaktuje się z nimi dopiero, gdy zgromadzi już wszystkie CV. 

Inną przyczyną może być błąd w naszym CV: jeszcze raz powinniśmy sprawdzić wszystkie dane, 
zwłaszcza kontaktowe (telefon, e-mail) a także czy nasza klauzula CV jest aktualna i prawidłowa. 



Możemy zmienić coś w naszych dokumentach aplikacyjnych. Być może CV nie jest zbyt 
atrakcyjne. Spróbujmy pozmieniać parę szczegółów i zacząć wysyłać CV ponownie – sprawdźmy, czy 
tym razem ktoś się do nas odezwie. 

Z drugiej strony powodem braku zainteresowania naszą kandydaturą mogą być też zbyt 
wysokie wymagania finansowe. Sprawdźmy, ile powinna zarabiać osoba na naszym stanowisku. 
Powstało wiele stron, na których można sprawdzić taką informację, dany portal również może sam 
obliczyć nam przybliżoną wartość wynagrodzenia.  

Czy powinienem wysyłać CV na stanowisko, na którym nie spełniam wszystkich wymagań? 

Świat należy do odważnych. Wysłanie CV nic nie kosztuje, a nigdy nie wiadomo, czy tych kilka 
minut, które poświęcimy na wysłanie aplikacji, nie kupi nam wymarzonej pracy. Idealni kandydaci 
trafiają się bardzo rzadko. Zdarza się, że pracodawca staje przed trudnymi wyborami. Przykładowo: czy 
powinien zdecydować się na pracownika z bogatym doświadczeniem lecz z mniejszymi kwalifikacjami, 
czy na świetnie wykwalifikowaną osobę bez doświadczenia? Być może w naszym CV pracodawca 
natknie się na coś, czego nie odnajdzie w innych aplikacjach. Być może zrobimy na nim na tyle dobre 
wrażenie, że zdecyduje się zaryzykować i dać nam szansę. Czasami pracodawca jest zainteresowany 
nawet zainwestować w dodatkowe przeszkolenie kandydata, którego bardzo chciałby zatrudnić.  

Musimy jednak znaleźć „złoty środek” w tej sytuacji. Słabo znając angielski, nie będziemy 
przecież aplikować na stanowisko, na którym od kandydata wymaga się zaawansowanej znajomości 
angielskiego. Niektórych rzeczy nie da się przeskoczyć. 

WAŻNE! Zrobienie dobrego wrażenia na rekruterze nawet w sytuacji, w której nie zdecyduje 
się nas zatrudnić, może zaowocować jego poleceniem nas innej firmie. Dlatego warto wysyłać CV i 
chodzić na rozmowy kwalifikacyjne. 

Co zrobić, jeśli mijają tygodnie, a ja nie mogę znaleźć pracy? 

Znalezienie pracy jest o wiele trudniejszym i bardziej naglącym problemem niż zmiana 
obecnego miejsca zatrudnienia. W pewnym momencie możemy obniżyć swoje wymagania i znaleźć 
pracę niekoniecznie w swojej branży, lecz tam, gdzie obecnie jest zapotrzebowanie na pracownika. 
Czasami zapominamy, że umowa z pracodawcą nie jest zobowiązaniem na całe życie. Możemy 
pracować i dalej szukać tego wymarzonego miejsca. Potrzebujemy pracy, aby posiadać środki i 
możliwości na dalszy rozwój swojej kariery. Nigdy też nie wiadomo, jak może potoczyć się nasze życie 
i czy przypadkiem w danej pracy nie otrzymamy awansu na upragnione przez nas stanowisko.  

Co zrobić, jeśli nie czujemy się pewni na rozmowach kwalifikacyjnych? 

Nie poddawać się, a wręcz przeciwnie, wysyłać jeszcze więcej CV. Ćwiczyć w domu, przed 
lustrem lub z bliską osobą bądź znajomym. W internecie jest mnóstwo artykułów z dobrymi poradami 
dotyczących tego, jak zachować się na rozmowie kwalifikacyjnej. Trening czyni mistrza, warto więc 
chodzić nawet na rozmowy dotyczące  tych stanowisk, co do których nie jesteśmy do końca przekonani. 
Dzięki temu będziemy się mniej stresować, przećwiczymy swoje odpowiedzi na pytania rekrutera. 

 



Inne rady 

Jeśli chcemy, możemy spróbować roznosić CV bezpośrednio. Mamy wtedy możliwość 
bezpośredniego zaprezentowania się w danej firmie i zostawienia CV w formie papierowej, które też 
na żywo wygląda zupełnie inaczej niż w formie cyfrowej na komputerze. Pamiętajmy wtedy o 
własnoręcznym podpisie na CV. 

 


