
Samodzielne sposoby 

oszukiwania pracy. 
 

 

 



 
1.  Odpowiadanie na ogłoszenia o wolnych stanowiskach 

pracy zamieszczane w mediach. 

W większości dzienników ogólnokrajowych zamieszczane są ogłoszenia dotyczące wolnych 

miejsc pracy. Wiele z nich zawiera dokładne informacje na temat wymaganych kwalifikacji 

zawodowych i umiejętności. Korzystaj również z pism specjalistycznych i branżowych. Możesz 

znaleźć tam ogłoszenia tylko z określonego sektora, który Cię interesuje. 

 

2.  Kontakty prywatne.  

Jest to jeden z bardziej skutecznych sposobów szukania pracy. Wynika to z faktu, że część 

pracodawców nie zgłasza wolnych etatów do prasy i urzędów pracy. Uzyskując od znajomych 

informację o wolnym miejscu pracy możesz dowiedzieć się najwięcej na temat charakteru danej 

pracy. Znając specyfikę pracy łatwiej przygotujesz się do rozmowy z pracodawcą.  

 



 

 

 

3.  Składanie aplikacji w firmach i instytucjach.  

 To nie tylko źródło informacji, ale przede wszystkim metoda. Składając dokumenty aplikacyjne 

w wybranych przez siebie firmach lub instytucjach wyprzedzasz przyszłe oferty pracy. Próbuj 

dostać się do pracodawców i porozmawiać z nimi. Zostaw swoje dokumenty, przypominaj o sobie 

telefonicznie. Nie zrażaj   się,  jeśli  nie   odpowiadają.   To   sposób  dla  wytrwałych  i  odpornych  

na różne przeciwności. 

 

4.  Poszukiwanie pracy za pośrednictwem Internetu. 

 Internet   staje   się   obecnie   ważnym   narzędziem    poszukiwania   pracy,   także    miejscem  

na zatrudnienie (tzw. telepraca). Pracy możemy poszukiwać za pośrednictwem wielu portali 

internetowych. 

 



    

5.       Zamieszczanie własnych ofert pracy. 

Własna oferta   to  krótka  informacja  o  własnych  kwalifikacjach  (absolwenci  będą  pisać raczej  

o predyspozycjach) i rodzaju poszukiwanej pracy. Możemy w niej zamieścić także inne swoje 

cechy atrakcyjne w oczach pracodawców, takie jak: wiek, specjalne umiejętności (języki, 

komputer, itp.), dyspozycyjność.   

 

6.      Praktyki, staże, wolontariat. 

Są to istotne metody zdobycia doświadczenia zawodowego i mogą w wielu wypadkach 

zaowocować znalezieniem pracy. Stwarzają możliwość zaprezentowania się pracodawcy jako 

wartościowy pracownik. 

 

 



 

Instytucje 

pośredniczące 

w poszukiwaniu pracy. 
 

 



1.  Agencje pracy tymczasowej.  

Szukają one na zlecenie firm pracowników na określony czas. Może to być praca sezonowa, 

zastępstwo za chorego lub przebywającego na urlopie pracownika. Propozycje mogą dotyczyć 

pracy fizycznej lub wymagającej określonych kwalifikacji zawodowych np. z zakresu prowadzenia 

biura lub księgowości. Z ofert takich agencji warto korzystać tylko wtedy, jeśli nie masz innych 

możliwości pracy. Dzięki pracy czasowej zdobędziesz doświadczenie, a z czasem może ona 

zamienić się w stałe zatrudnienie. 

 

2. Agencje doradztwa personalnego lub agencje pośrednictwa 

pracy. 

Posiadają oferty, jakich aktualnie poszukują pracodawcy. Na ogół pośredniczą między 

pracodawcą a pracobiorcą, zamieszczając ogłoszenia i prowadząc wstępną albo kompletną 

selekcję i rekrutację. Każda agencja posiada komputerowe bazy danych, w których możesz się 

zarejestrować. 

 

 



 

3. Biura Karier. 

 Działające    przy   wyższych    uczelniach    służą      informacją    oraz    radą   głównie   studentom  

i absolwentom. Pomagają im przejść z etapu nauki do poszukiwania zatrudnienia oraz 

prawidłowego funkcjonowania na współczesnym rynku pracy. Prowadzą doradztwo zawodowe, 

dostarczają informacji o rynku pracy, aktywnie poszukują i udostępniają oferty pracy stałej  

i czasowej oraz praktyk, organizują spotkania z pracodawcami. 

 

4. Lokalne organizacje społeczne. 

 To między innymi:  kluby, stowarzyszenia, organizacje młodzieżowe. 

 

5. Giełdy pracy.  

Organizowane są w sytuacji, gdy istnieje potrzeba spotkania pracodawcy z większą grupą 

poszukujących pracy, najczęściej w tym samym zawodzie. 



 

6. Targi pracy. 

To spotkania większej ilości pracodawców i osób zainteresowanych podjęciem pracy, trwają 1 – 

2 dni, oferują na specjalnych stoiskach zorganizowanych przez pracodawców różne miejsca 

pracy. Na targach i giełdach pracy zorientujesz się jakiego rodzaju stanowiska firmy oferują, jakie 

mają wymagania oraz jak przebiega proces rekrutacji. Większość takich spotkań organizuje się 

dla studentów i młodych absolwentów, ale na targi może przyjść każdy. 

 

7.  Urzędy Pracy (Powiatowe, Miejskie i Wojewódzkie).  

Są  miejscami, w których można zapoznać się z ofertami z najbliższej okolicy zamieszczanymi 

przez pośredników lub bezpośrednio przez pracodawców. Przy Wojewódzkich Urzędach Pracy 

działają ponadto Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej umożliwiające, obok 

zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy, także skorzystanie z pomocy doradcy zawodowego. 

 


