
   To, czy znajdziesz pracê, w du¿ej mierze 

zale¿y od Ciebie. Musisz jednak zastanowiæ 

siê nad strategi¹ dzia³ania, która pozwoli Ci 

odnieœæ sukces .

Nim zaczniesz szukaæ:

• rozejrzyj siê wokó³ siebie,

• czytaj prasê,

• zaplanuj dzia³ania poszukiwania 

pracy,

• okreœl cele i zadania, które musisz 

wykonaæ.

Je¿eli znajdziesz miejsce, w którym 

chcia³byœ pracowaæ:

• zdob¹dŸ informacje o firmie,

• zastanów siê, co mo¿esz w niej robiæ?

• starannie przygotuj siê do pierwszej 

wizyty.

A mo¿e warto za³o¿yæ w³asn¹ firmê? 

MOG¥ CI POMÓC:

Doradcy zatrudnieni w:

• Mobilnym Centrum Informacji 

Zawodowej OHP.

• Gimnazjum lub szkole 

ponadgimnazjalnej.

• Urzêdzie pracy.

• Biurze poœrednictwa pracy.

• Agencji zatrudnienia.

• Akademickich Biurach Karier.

• Klubach pracy.

Warto równie¿ przegl¹daæ og³oszenia pra-

sowe i strony Internetu oraz odwiedzaæ 

gie³dy i targi pracy.

Warto równie¿ pos³uchaæ znajomych lub 

rodziny. Czasem nale¿y bezpoœrednio udaæ 

siê do zak³adu pracy.

Materia³ opracowany przez
Dolnoœl¹skie Centrum Informacji Zawodowej

i Doskonalenia Nauczycieli w Wa³brzychu
i Warmiñsko-Mazurski

Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

Jak skutecznie
szukaæ pracy?

Publikacja sfinansowana ze œrodków

Rz¹dowego Programu 

"Pierwsza Praca"

w ramach realizacji projektu

Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej 

Ochotniczych Hufców Pracy

www.ohp.pl



Zanim zaczniesz szukaæ 

pracy pomyœl, czy?

Jesteœ:

• mobilny,

• kreatywny,

• elastyczny.

Posiadasz:

• odpowiednie wykszta³cenie,

• oczekiwane przez pracodawcê 

 umiejêtnoœci,

• gotowoœæ do poszerzania wiedzy.

Umiesz:

• analizowaæ oferty pracy,

• dostrzegaæ zmiany na rynku pracy,

• widzieæ siebie jako pracownika.

   Ci¹g³a niepewnoœæ otaczaj¹cej nas rzeczy-

wistoœci powoduje, ¿e czêsto zastanawiasz siê 

nad swoj¹ przysz³oœci¹.

   Du¿a konkurencja, coraz lepiej wykszta³-

ceni ludzie, zmieniaj¹ce siê i stale rosn¹ce 

wymagania pracodawców, nie przekreœlaj¹ 

jednak Twoich szans na znalezienie odpo-

wiedniej pracy, je¿eli:

• Jesteœ przedsiêbiorczy!

• Nie boisz siê ryzyka i zmian!

• Stawiasz sobie ci¹gle kolejne cele!

• Umiesz wykorzystaæ swój potencja³!

• Jesteœ wytrwa³y!

• Wierzysz w siebie!

• Nie rezygnujesz z marzeñ!

   Pamiêtaj, ¿e ci, którzy potrafi¹ oceniæ swoje 

mo¿liwoœci i przewidywaæ oraz planowaæ 

dzia³ania zawsze wygrywaj¹. Uwierz, ¿e 

jednym z nich jesteœ w³aœnie TY. 

A mo¿e zechcesz 

skorzystaæ z europejskiego 

rynku pracy?

  Swobodny przep³yw pracowników oznacza 

prawo ka¿dego obywatela Unii Europejskiej 

do pobytu i wykonywania pracy w dowolnie 

wybranym pañstwie cz³onkowskim...

  Na miejscu masz prawo do skorzystania z po-

mocy urzêdu pracy w zakresie poœrednictwa 

pracy, doradztwa zawodowego oraz szko-

lenia i przekwalifikowania siê.

Zajmuj¹ siê tym doradcy Eures 

(www.euresjobs.com/jobs/en/jobs.jsp).

Przepisy reguluj¹ce zatrudnienie w krajach Unii 
Europejskiej znajdziesz na stronach Internetowych: 
http://www.europa.eu.int oraz u doradców Eures 
pracuj¹cych  w Powiatowych Urzêdach Pracy
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