
Temat: Dlaczego poszukujemy pracy? 
 
Źródło: https://epodreczniki.pl/a/mobilny-pracownik---metody-i-zasady-poszukiwania-
pracy/DXhnAiN0A 
 
Nauczysz się: 
 
1) Definiować mobilność zawodową 
2) Wskazywać bariery mobilności oraz możliwe sposoby ich przezwyciężania. 
3) Wymieniać i wyjaśniać sposoby skutecznego poszukiwania pracy. 
 
 
MOBILNOŚĆ ZAWODOWA 
 
Poszukiwanie pracy to ciężka praca. Zastanówmy się, co zrobić, aby to zatrudnienie znaleźć. 
Pozycja poszukującego zatrudnienia na rynku pracy zależy od wielu czynników, m.in.: 

 wieku; 
 wykształcenia; 
 płci; 
 doświadczenia zawodowego; 
 miejsca zmieszkania lub/i miejsca poszukiwania pracy. 

Poszukiwanie zatrudnienia może być stresujące i trudne, więc dobrze byłoby odpowiednio się do 
niego przygotować.  
 
Dobrze jest znać kilka pojęć: 
 
 mobilność zawodowa – to gotowość do zmiany pracy, zawodu lub miejsca zamieszkania w celu 

uzyskania zatrudnienia; 
 elastyczność rynku pracy – to łatwość dostosowania się pracowników do potrzeb firm, 

tworzenie nowych miejsc pracy przez przedsiębiorstwa i szybki spadek bezrobocia po okresie 
spowolnienia aktywności gospodarki; 

 mobilny pracownik – umie dostosować się do wymogów rynku i pracodawców. Powinien 
doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe – przez podniesienie poziomu znajomości języka 
obcego, uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach, zdobywanie uprawnień; 

 
BARIERY MOBILNOŚCI 
 
Dlaczego nie podejmujemy decyzji o poszukiwaniu pracy lub zmianie pracy? 
 
1) bariery wewnętrzne, to m.in.: 

 małe zaangażowanie w proces poszukiwania pracy, 
 brak wiedzy na temat rynku pracy, 
 wiek (za małe doświadczenie lub złe nawyki, powolność w działaniu, brak kreatywności), 
 nieśmiałość w kontaktach z pracodawcami, 
 stres przed rozmową kwalifikacyjną, 
 brak dostatecznie dobrej autoprezentacji, zarówno w formie werbalnej, jak i niewerbalnej, 
 brak kwalifikacji lub niedostateczne kwalifikacje. 

 
2) bariery zewnętrzne to np.: 

 jakość i liczba ofert pracy, 
 wysokie wymagania pracodawców, co do posiadanego doświadczenia, kwalifikacji 

i umiejętności, 
 spora konkurencja na rynku pracy, 
 wykonywanie zawodu tzw. ginącego (na który nie ma zapotrzebowania na rynku pracy), 
 miejsce pracy poza miejscem zamieszkania, 



 brak rzetelnych informacji o firmach (w tym baz danych), zwłaszcza na lokalnych rynkach 
pracy. 

 
Dlaczego poszukujemy pracy?  
 
 bo skończył się pewien etap edukacji i nadszedł czas, by rozpocząć pracę, 
 bo chcę znaleźć inne miejsce zatrudnienia. 
 
Z punktu widzenia zasobów rynku pracy można wydzielić 3 główne grupy absolwentów:  
 aktywnych zawodowo; 
 biernych; 
 ci, którzy kontynuują edukację i nie wkraczają na rynek (odraczają moment podjęcia 

zatrudnienia). 
 
Wnioski: 
 najtrudniej na rynku pracy mają absolwenci, którzy podczas swojej edukacji nie podjęli żadnych 

kroków, by odbyć praktykę lub staż w jakiejś organizacji czy przedsiębiorstwie; 
 dobrą strategią jest łączenie edukacji z pracą; 
 statystyki wskazują na wyraźnie gorszą pozycję osób, które nie zdobyły żadnego doświadczenia 

zawodowego; 
 podejmujemy różne doświadczenia, np. praca w ramach wolontariatu, która pozwala na zdobycie 

praktyki, a dla potencjalnego pracodawcy jest oznaką, że osoba jest aktywna, obowiązkowa, 
samodzielna i zdolna do pracy w zespole. 

 
METODY POSZUKIWANIA PRACY 
 
Jak skutecznie zaplanować poszukiwanie pracy? 
 
Oto kilka wskazówek: 
 

 codziennie spisuj listę „rzeczy do zrobienia” - zaplanuj, co masz zrobić, by znaleźć pracę, 
 składaj swoje zgłoszenia wczesnym rankiem, to zrobi dobre wrażenie i da ci czas na 

wypełnianie kwestionariuszy, stawianie się na rozmowy kwalifikacyjne, poddawanie się 
testom, 

 dzwoń do pracodawców, by dowiedzieć się, w jakich godzinach najlepiej pytać o pracę, 
niektóre firmy przyjmują podania tylko o pewnych godzinach i w wybrane dni tygodnia, 

 zapisuj sobie wszystkich pracodawców, z którymi się kontaktujesz, notuj daty zgłoszenia 
się do nich, nazwiska osób, z którymi rozmawiałeś i wszystkie specjalne uwagi o kontaktach, 

 jeśli jest to tylko możliwe, zgłaszaj się jednocześnie do kilku zakładów pracy w tym samym 
rejonie, oszczędzi ci to czasu i pieniędzy, 

 bądź przygotowany, noś ze sobą „wzór” podania i życiorysu, długopis, adresy i informacje 
o wolnych miejscach pracy - nigdy nie wiadomo, kiedy „trafisz w dziesiątkę”, 

 natychmiast chwytaj każdą możliwość, jeśli dowiesz się o wolnym miejscu pracy pod koniec 
godzin urzędowania, dzwoń od razu - nie czekaj do następnego dnia, 

 rozgłaszaj wieści, powiedz wszystkim znajomym, że szukasz pracy, utrzymuj kontakty 
z przyjaciółmi i z każdym, kto może ci pomóc znaleźć pracę, natychmiast sprawdzaj wszystkie 
nowe możliwości, 

 czytaj broszury i inne publikacje o tym, jak znaleźć pracę, czas, jaki spędzisz na czytaniu tych 
materiałów, zaprocentuje w trakcie poszukiwań. 

 
Schemat sześciu kroków: 

Gotowość do poszukiwania pracy – zdecydowałeś się na pracę w celu znalezienia pracy. 
 

Krok 1 Dokonujesz autoanalizy (analizujesz swoje kwalifikacje, umiejętności, cechy charakteru, 
chęci, wartości).  
 



Krok 2 Odkrywasz: źródła informacji o miejscach pracy. Wybierasz: metody poszukiwania pracy. 
 
Krok 3 Analizujesz rynek pracy. 
 
Krok 4 Przygotowujesz dokumenty niezbędne przy poszukiwaniu pracy. 
 
Krok 5 Przygotowujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej. 
Wyjście nr 1: Tym razem nie udało się (wracasz do kroku pierwszego). 
Wyjście nr 2: Jesteś przyjęty do pracy! 
 
Krok 6 Podejmujesz pracę i planujesz własną karierę zawodową. 
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