
Metody poszukiwania pracy 

Szukając pracy możemy korzystać z różnych metod. Należy zwrócić uwagę na ich 

różnorodność i efektywność. Tutaj ważnym jest, aby nie skupiać się na jednej, ale 

wykorzystywać ich wielorakość. Koniecznym jest również uświadomienie, że każda próba 

poszukiwania pracy jest bardzo cenna i daje duże doświadczenie. Im więcej tych prób, tym 

większa szansa na zatrudnienie. 

Najpopularniejszymi metodami poszukiwania pracy są: 

1. Oferty pracy w gazecie są skierowane przede wszystkim do osób poszukiwanych na 

rynku pracy. Pracodawcy najczęściej poszukują pracowników o wysokich lub rzadkich 

kwalifikacjach, oferują pracę wymagającą spędzania długich godzin w podróży, lub też 

proponują niskie wynagrodzenie. Ale warto wiedzieć, że oferty do prasy dają czasami 

pracodawcy, którzy muszą znaleźć pracownika szybko. Dzieje się tak z różnych powodów, np. 

nagła choroba pracownika, dodatkowe zlecenia dla firmy itp. Dają też ogłoszenia pracodawcy, 

których firmy szybko się rozwijają i potrzebują zatrudniać wielu pracowników w krótkim 

czasie. Szukanie pracy poprzez ogłoszenia prasowe jest najczęściej stosowaną metodą 

poszukiwania pracy. Warto więc przeanalizować, co zawierają niektóre z nich. i nauczyć się 

wyławiania z ofert tych informacji, które pomogą nam przygotować się do rozmowy 

z pracodawcą.  

Należy zwróć uwagę na to, że: 

• ogłoszenia w gazetach bywają bardzo drogie, więc niektóre z nich mogą być krótkie 

i nieprecyzyjne (pracodawcy starają się minimalizować koszty rekrutacji); 

• ogłoszenia oferujące pracę ma o atrakcyjną pod względem zarobków czy innych 

warunków, celowo są niejasne lub akcentują tylko zalety pracy, aby przyciągnąć 

jak największą liczbę zainteresowanych; 

• na ogłoszenia zamieszczone w prasie odpowiadamy natychmiast; jeżeli podany jest 

numer telefonu, przygotowujemy się do autoprezentacji przez telefon, jeżeli adres 

- wysyłamy wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty. 

Jeśli osoba szukająca pracy nie przeanalizuje dokładnie ogłoszenia, może stracić dużo 

czasu i pieniędzy na przygotowanie i wysłanie swoich ofert. Dlatego należy nauczyć się 

krytycznie analizować ogłoszenie, zanim się na nie odpowie. Dokładna analiza ogłoszenia 

prasowego pozwala ocenić, czy dana oferta pracy jest dla nas odpowiednia i sformułować 

pytania pod adresem pracodawcy, aby uzyskać pełny obraz oferowanej pracy.  

2. Usługi pośredników (urzędy pracy, agencje pracy tymczasowej, agencje pośrednictwa 

pracy). Na tę formę decydują się często pracodawcy, którzy dali już w przeszłości ofertę 

prasową, nie byli zadowoleni z jej efektów i nie chcą przechodzić jeszcze raz przez 

czasochłonny proces rekrutacji, albo tacy, którzy szukają określonych specjalistów i wiedzą, 

ile czasu i wysiłku zajmują takie poszukiwania. Dla niektórych z nas skorzystanie z pomocy 

pośredników może być bardzo skuteczne, jeżeli posiadamy kwalifikacje i cechy najczęściej 

poszukiwane przez pracodawców. Zawodowi pośrednicy pracy poszukują pracy dla innych 

i kontaktują ich z pracodawcami poszukującymi pracowników. Pośrednicy szukają konkretnej 

pracy dla konkretnej osoby, dlatego ważne jest, aby osoba korzystająca z ich pomocy wiedział 



a, czego chce. Najgorsze efekty przynosi szukanie „jakiejkolwiek pracy”. Informacja, że „każda 

praca mnie interesuje” czy „wszystko jedno, jaka praca” udzielona pośrednikowi może 

spowodować, że poszukujący zyska opinię człowieka, który sam nie wie, czego chce, a takiej 

osoby polecać pracodawcy nie należy. Pośrednik nie „załatwia” poszukującemu pracy, ale 

może ułatwić kontakt z pracodawcą. Korzystając z usług pośredników pracy poszerza się siatkę 

kontaktów, czyli indywidualny zbiór informacji o pracy. 

3. Prywatne kontakty, jest to metoda najbardziej skuteczna. W tym miejscu należy 

zaznaczyć, że w głównej mierze jej skuteczność zależy od stworzenia sobie szerokiej siatki 

kontaktów, którą wykorzysta szukając pracy. Pracodawcy korzystają z tej formy, ponieważ daje 

ona gwarancję, że znajdą nieprzypadkowego pracownika, który nie tylko posiada wymagane 

kwalifikacje, ale również pożądane cechy charakteru. 

4. Budowanie siatki kontaktów odbywa się poprzez rozmowę z innymi ludźmi na temat 

możliwości znalezienia przez nas pracy. Wiele osób stosuje tę metodę na początku poszukiwań, 

ale szybko ją porzuca, twierdząc, że znajomi pytani kilka razy o pracę, zaczynają ich unikać. 

Metoda „|siatki kontaktów” jest najbardziej skutecznym sposobem znajdowania pracy. Listę 

należy więc uzupełniać na bieżąco, przez cały czas, gdy poszukujemy pracy. W miarę tego jak 

będzie się rozrastać, rozrastać też będą nasze szanse na uzyskanie informacji o pracy. 

W rozmowie pytamy o kontakt, nie o pracę. Nie pytamy: czy mógłbyś mi załatwić robotę, tylko 

czy znasz kogoś, kto by mnie zatrudnił. Na osobach proszonych o kontakt również musimy 

zrobić dobre wrażenie, aby chcieli nas polecić swoim znajomym. Zawsze trzeba pamiętać 

o podziękowaniu. Ludzie lubią, gdy inni doceniają ich wysiłek. 

5. Wywiad informacyjny to forma osobistego kontaktu z pracownikami wykonującymi 

pracę, która spełnia kryteria naszej pracy idealnej czy takiej o jaką chcielibyśmy się ubiegać. 

Celem wywiadu jest przekonanie się, czy rzeczywiście jest to właściwa dla nas praca, czy 

wykorzystamy w niej większość naszych umiejętności, kwalifikacji, czy przydatne w niej będą 

nasze cechy charakteru. Pozytywna odpowiedź na te pytania jest pewną gwarancją sukcesu i 

satysfakcji jakie moglibyśmy uzyskać wykonując tę pracę. Wywiad informacyjny pozwala 

także na ćwiczenie rozmów z pracodawcami. Dla młodych ludzi wywiad informacyjny jest 

sposobem zbierania informacji o pracach i zawodach (przymierzanie się do danej pracy). Proces 

ten przypomina pójście do sklepu z ubraniami np. z garniturami i przymierzanie różnych, które 

widzieliśmy na wystawie. Różnica polega na tym, że tu „przymierzamy” pracę a nie garnitury. 

Bardzo często wydaje nam się, że widziany na wystawie garnitur jest dla nas idealny, ale po 

przymierzeniu okazuje się, że jest za ciasny, za krótki. Podobnie z pracą, którą widzimy 

w wyobraźni. Wygląda wspaniale i zachęcająco, ale czasami tylko do momentu, kiedy 

zaczniemy ją wykonywać. 


