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1. OPIS MODUŁU
W przypadku osób o niskich kwalifikacjach, które są zagrożone wykluczeniem społecznym,
osób wchodzących na rynek pracy lub tych, którzy poszukują pracy po raz pierwszy,
znalezienie interesującej oferty, złożenie wniosku i rozmowa kwalifikacyjna mogą sprawiać
dużą trudność.

Moduł ten ma na celu aktywne zaangażowanie uczniów w rozwijanie wiedzy, umiejętności
i kompetencji potrzebnych do znalezienia zatrudnienia. Może być dostosowany, tak aby jak
najlepiej zaspokajał potrzeby uczniów. Uczniowie mają trudności z poszukiwaniem pracy
i przygotowaniem się do rozmowy kwalifikacyjnej. Moduł 1 tworzy narzędzia dla instytucji,
które wspierają i opiekują się dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
Opracowana treść pomoże im zrozumieć proces rozmowy kwalifikacyjnej i zwiększy szanse
na zdobycie pracy, o którą się ubiegają.

1.1.

Czego dotyczy moduł

Rozmowa kwalifikacyjna jest definiowana jako spotkanie, na którym pracodawca stara się
sprawdzić, czy osoba, która złożyła podanie o pracę (tj. osoba poszukująca pracy), jest
właściwa do objęcia stanowiska, zadając jej różne pytania związane z pracą. Osoby
poszukujące pracy w tym module, oparte na grupie docelowej projektu, to osoby o niskich
kwalifikacjach, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. Są to ludzie, którzy ubiegają się
o pracę i chcą zakończyć rozmowę kwalifikacyjną sukcesem i uzyskać zatrudnienie. Celem
tego modułu jest zwiększenie pewności siebie uczniów poprzez przygotowanie ich na
rozmowę i udzielenie informacji na temat jej przebiegu (przed, w trakcie i po rozmowie).
Skuteczne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej będzie miało kluczowe znaczenie.
Uczniowie dowiedzą się, jakie są strategie przeprowadzania rozmowy i z jakich etapów się
ona składa.
Przed pójściem na rozmowę kwalifikacyjną lub nawet przed ubieganiem się o dane
stanowisko, można poddać się testowi predyspozycji zawodowych czy testowi osobowości.
Takie testy mogą mierzyć, w jakim stopniu osoba jest odpowiednia do objęcia danego
stanowiska. Testy predyspozycji zawodowych pomagają ocenić obecne umiejętności, podczas
gdy testy osobowości mają na celu odpowiedzenie na pytanie jaką jesteś osobą i dostarczyć
informacji na temat twojej charakterystyki związanej z pracą (np. jak zachowujesz się
w różnych sytuacjach , jak współpracujesz z innymi osobami w miejscu pracy itp.). Takie testy
są zazwyczaj krótkie i składają się z pytań i / lub wypowiedzi, na które uczeń odpowiada /
reaguje bazując na własnej osobowości.
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Analiza potrzeb osób uczących się / testy wstępne
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1.2.

1.3.

Efekty uczenia się

Pod koniec tego modułu uczniowie powinni:
1.
2.
3.
4.
5.

rozumieć cel rozmowy kwalifikacyjnej,
wiedzieć co można a czego nie można robić podczas trwania rozmowy kwalifikacyjnej,
potrafić odpowiedzieć na najważniejsze z pytań, padających na takiej rozmowie,
wiedzieć, które umiejętności ćwiczyć,
wiedzieć jak napisać list motywacyjny i CV.

2. PODŁOŻE TEORETYCZNE

Podstawowe informacje dotyczące tego modułu są wymienione poniżej (więcej informacji
można znaleźć w prezentacjach):

2.1.

Sekcja 1: Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

2.2.

Sekcja 2: Nawiązywanie kontaktów i interakcja

2.3.

Sekcja 3: Pisanie listu motywacyjnego i CV

2.4.

Sekcja 4: Autoprezentacja (np. imię i nazwisko, pochodzenie, umiejętności,
doświadczenie, zainteresowania)

(więcej informacji w prezentacji 1)
• Poszukiwanie pracy i umiejętność szybkiego czytania
• Rozeznanie przed rozmową kwalifikacyjną
• Nakazy i zakazy na rozmowie kwalifikacyjnej

(więcej informacji w prezentacji 2)
• Dlaczego nawiązywanie kontaktów w miejscu pracy jest ważne
• Jak budować siec kontaktów w miejscu pracy i jak współpracować z innymi
pracownikami i z kierownictwem
• Jak pracować w zespole
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(więcej informacji w prezentacji 4)
• Odpowiadanie na typowe pytania padające na rozmowie kwalifikacyjnej
• Zadawanie pytań
• Negocjowanie wynagrodzenia i świadczeń
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(więcej informacji w prezentacji 3)
• Czym jest list motywacyjny?
• Różne rodzaje listów motywacyjnych
• Jakie informacje zawrzeć pisząc list motywacyjny
• Czytanie przykładowych listów motywacyjnych
• CV

3. ĆWICZENIA I QUIZY
Nauczyciel może opracować własny quiz dotyczący problemów poruszonych w tym module.

4. ZARYS PROGRAMU

15 minut

20 minut

•
•
•

Ćwiczenie 1: Przełamywanie lodów
Uczniowie dobierają się w pary. Zadaniem
każdego z uczniów jest zadawanie pytań
dotyczących
partnera
i
zapisywanie
wszystkich istotnych informacji na jego
temat. Przykłady pytań:
•
• Jak masz na imię?
• Gdzie się urodziłeś?
• Możesz mi powiedzieć coś o sobie?
•
• Kiedy i gdzie ostatnio pracowałeś?
• Co chcesz zyskać dzięki temu
modułowi?
•
•
Po zakończeniu ćwiczenia, każda z par
przedstawia wyniki pracy pozostałym
uczniom.
Ćwiczenie 2: Prezentacja 1- Budowanie
wiedzy I
•
•
•

20 minut

Materiały

Zasób

Flipchart;
Marker;
Długopisy
i materiały
do robienia
notatek dla
uczniów;
Markery /
lub
długopisy +
kartki A3
Kartki
samoprzyle
pne
Projektor
Laptop

ppt 1

Poszukiwanie pracy i umiejętność
szybkiego czytania
Rozeznanie
przed
rozmową
kwalifikacyjną
Nakazy i zakazy na rozmowie
kwalifikacyjnej

Activity 3: Poruszaj się

Trener umieści na ścianie różne cytaty (np.
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10 minut

Nauczyciel może opracować własny quiz
dotyczący problemów poruszonych w tym
module.
Wstęp: Trener przedstawia uczniom moduł.
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Zalecany
czas

20 minut

Activity 5: Czytanie ze zrozumieniem
i refleksja

Trener zachęca uczniów do przeczytania
tekstu „Wprowadzenie do tworzenia sieci
biznesowych” (patrz Moduł 1-Załącznik 5).
Uczniowie są proszeni o zastanowienie się
nad najważniejszymi korzyścią tworzenia
sieci kontaktów biznesowych i podzielenie
się swoimi refleksjami z pozostałymi
uczniami.
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20 minut

Nauczyciel może opracować własny quiz
dotyczący problemów poruszonych w tym
Materiały
Zasób
module.
„Przychodź wcześniej”, „Pokaż entuzjazm”,
„Przedstaw swoje osiągnięcia” itp., VS. „Pokaż
brak wiedzy o firmie”, „Pozostaw telefon
komórkowy włączony”, itd. Następnie trener
poprosi
uczniów, aby wstali z krzeseł
i pochodzili po pokoju, czytając każdy
z cytatów. Następnie, każdy z uczniów
wybierze cytat a następnie wyjaśni grupie,
dlaczego wybrał ten konkretny cytat oraz
podzieli się spostrzeżeniami na jego temat.
Ćwiczenie 4: Prezentacja 2; Budowanie
ppt 2
• Flipchart;
wiedzy II
• Marker;
• Długopisy i
• Dlaczego nawiązywanie kontaktów
materiały do
robienia
w miejscu pracy jest ważne
notatek dla
• Jak budować siec kontaktów
uczniów;
w miejscu pracy i jak
• Markery /
współpracować z innymi
lub
pracownikami i z kierownictwem
długopisy +
• Jak pracować w zespole
kartki A3
• Kartki
samoprzyle
pne
• Projektor
• Laptop
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Zalecany
czas

•
•

•

Wypełnianie formularza
zgłoszeniowego
Jakie informacje zawrzeć pisząc list
motywacyjny – tworzenie
poprawnego dokumentu
Czytanie przykładowych listów
motywacyjnych

Materiały
•
•
•

•

•
•
•

20 minut

20 minut

Ćwiczenie 7: Wypełnij formularz
zgłoszeniowy online przykład https://poradnikprzedsiebiorcy.pl
/-podanie-o-prace-wzor-z-omowieniem
Przedyskutuj problemy, z którymi się
spotkałeś i znajdź rozwiązanie tych
problemów dzięki pomocy innych uczniów
i trenera.
Ćwiczenie 8: Prezentacja 4; Często
zadawane pytania podczas rozmowy
kwalifikacyjnej - przykłady

Ćwiczenie 9: Odgrywanie ról
Krok 1: Obejrzyj poniższy film
https://www.youtube.com/watch?v=99kFlO
cxgVI

•
•
•

•

Zasób

ppt 3
Flipchart;
Marker;
Długopisy i
materiały do
robienia
notatek dla
uczniów;
Markery /
lub
długopisy +
kartki A3
Kartki
samoprzyle
pne
Projektor
Laptop

ppt 4
Flipchart;
Marker;
Długopisy i
materiały do
robienia
notatek dla
uczniów;
Markery /
lub
długopisy +
kartki A3

Krok 2: Przygotujcie w parach przykład
rozmowy,
pomiędzy
pracodawcą
i pracownikiem próbującym wynegocjować
wynagrodzenie
Uczniowie zademonstrują swój wywiad (odgrywanie ról),
Ocena (weryfikacja wzrostu
wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności i nowe
wiedzy)
kompetencje zdobyte w tym module.
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20 minut

Nauczyciel może opracować własny quiz
dotyczący problemów poruszonych w tym
module.
Activity 6: Prezentacja 3; Budowanie
wiedzy III
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Zalecany
czas

Nauczyciel może opracować własny quiz
dotyczący problemów poruszonych w tym
Materiały
Zasób
module.
Informacje zwrotne od uczniów Poproś uczniów, aby wypełnili kwestionariusz opinii
Zalecany
czas

5. DALSZA LEKTURA
Poniżej zamieszczono linki do dalszej lektury oraz opisy możliwości wykorzystania treści do
dalszego rozwoju:
1. https://www.16personalities.com/personality-types (Typy osobowości w różnych językach)

2. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F1YDIRLe-YJ:https://www.weber.edu/wsuimages/mollysmith/4990Presentation/Job%2520Interview.p
pt+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=cy (Prezentacja Power Point: rozmowa kwalifikacyjna)

3. https://www.psychometricinstitute.com.au/pre_employment_testing_practice.html (Testy
przed zatrudnieniem - testy predyspozycji zawodowych i osobowości)

4. https://www.thebalancecareers.com/student-job-interview-questions-and-answers-2063815
(Artykuł)
5. https://targetjobs.co.uk/careers-advice/interview-questions/325225-the-top-nine-trickyinterview-questions-and-how-to-answer-them (Artykuł)
6. https://www.careerbuilder.com/advice/how-to-answer-10-tough-interview-questions
(Artykuł)
7. http://www.nyc.gov/html/sbs/wf1/downloads/pdf/interview_quiz.pdf (Rozmowa
kwalifikacyjna - Quiz)

8. https://www.cnbc.com/video/2017/09/11/heres-how-to-answer-whats-your-greatestweakness.html (Wideo)

9. http://www.mycareerquizzes.com/job-interview-test
samoocena)

(Test

rozmowy

kwalifikacyjnej

-

12. https://www.thebalancecareers.com/free-cover-letter-examples-and-writing-tips-2060208
(Przykład listów motywacyjnych)

Page

11. https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-AptitudeTests.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_pr
omo (Bezpłatny test predyspozycji zawodowych)
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10. https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-PersonalityTest.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_pro
mo (Bezpłatny test osobowości)

13. https://www.youtube.com/watch?v=43hKvrQsjFI&feature=youtu.be (Wideo: 7 wskazówek
dotyczących pracy w sieci)
14. https://www.youtube.com/watch?v=tu7U8T9r414 (Wideo: #OfficeHours: znaczenie
tworzenia sieci kontaktów)

15. https://www.thebalancecareers.com/how-to-write-a-job-application-letter-2061569
(Artykuł)

16. https://www.youtube.com/watch?v=ZPhoEOdQxn4 (Wideo: 5 powodów dlaczego nie możesz
znaleźć pracy)
17. https://www.youtube.com/watch?v=pMRO2dl9z3w (Wideo: Trik, który wywrze wrażenie na
rekruterze)

18. https://www.youtube.com/watch?v=J_g7wCHh7q0 (Wideo: Jak odpowiedzieć na pytanie
dotyczące twoich słabych stron)

19. https://www.youtube.com/watch?v=IYDUXIXSI44&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBf
F7Wo&index=2 (Wideo: Jak odpowiedzieć na pytanie dotyczące twoich mocnych stron)

20. https://www.youtube.com/watch?v=RiKXKYNlwFQ&index=5&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1
TU3T81tBfF7Wo (Wideo: Jak odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego powinniśmy zatrudnić
Ciebie?)

21. https://www.youtube.com/watch?v=vPLujGKCTrs&index=7&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1T
U3T81tBfF7Wo (Wideo: Jak napisać CV)
22. https://www.youtube.com/watch?v=ihTLSxQBc8&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=10 (Wideo: Jakie pytania
zadać na rozmowie kwalifikacyjnej)

23. https://www.youtube.com/watch?v=oHHRI3Qcb8Q&index=12&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW
1TU3T81tBfF7Wo (Wideo: Co dalej po rozmowie kwalifikacyjnej?)

24. https://www.youtube.com/watch?v=g4vU2VAjzXo&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBf
F7Wo&index=14 (Wideo: Co powiedzieć na koniec rozmowy kwalifikacyjnej)
25. https://www.youtube.com/watch?v=j-RZRE1MCRI (Wideo: E-mail z podziękowaniami po
rozmowie kwalifikacyjnej)

28. https://www.youtube.com/watch?v=qqbekQ7MPEI (Wideo: Jak odpowiedzieć na pytanie
gdzie widzisz siebie za 5 lat)
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27. https://www.youtube.com/watch?v=415mCSfJIjE (Wideo: Jak odpowiedzieć na pytanie gdzie
widzisz siebie za 5 lat)
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26. https://www.youtube.com/watch?v=99kFlOcxgVI (Wideo: Jak odpowiedzieć na pytanie
o wynagrodzenie)

6. ANEKSY
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Moduł 1-Aneks 1- Prezentacja 1 (ppt 1): Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Moduł 1-Aneks 2- Prezentacja 2 (ppt 2): Nawiązywanie kontaktów i interakcja
Moduł 1-Aneks 3: Wprowadzenie do tworzenia sieci biznesowych
Moduł 1-Aneks 4- Prezentacja 3 (ppt 3): Pisanie skutecznego listu motywacyjnego i CV
Moduł 1-Aneks 5: List motywacyjny Przykład 1
Moduł 1-Aneks 6: List motywacyjny Przykład 2
Moduł 1-Aneks 7: CV - Przykład
Moduł 1-Aneks 8- Prezentacja 4 (ppt 4): Autoprezentacja
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•
•
•
•
•
•
•
•

ANESKY
ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

MODUŁ 1

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Spis treści
Czym jest rozmowa kwalifikacyjna?
Cel rozmowy kwalifikacyjnej
Poszukiwanie pracy
Szybkie czytanie dla osób poszukujących pracy
Rozeznanie przed rozmową kwalifikacyjną
Nakazy i zakazy na rozmowie kwalifikacyjnej

Czym jest rozmowa kwalifikacyjna?
 Rozmowa kwalifikacyjna to prywatne spotkanie ludzi.
 Osobę, która odpowiada na pytania, nazywa się aplikantem.
Osobę, która zadaje pytania na rozmowie kwalifikacyjnej,
nazywa się rekruterem.
 Celem wywiadu jest wzajemne poznanie się.

 Wywiad to procedura mająca na celu uzyskanie informacji z

ustnej odpowiedzi danej osoby na ustne zapytania – Gary Dessler
 Wywiad to jakakolwiek planowana rozmowa w konkretnym celu z
udziałem dwóch lub więcej osób– Thill and Bovee

Rodzaje rozmów
kwalifikacyjnych
•
•
•
•

Wywiad behawioralny
Studium przypadków
Wywiad kompetencyjny
Wywiad na zakończenie
współpracy
• Finałowa rozmowa
kwalifikacyjna
• Wywiad grupowy
• Rozmowa informacyjna

•
•
•
•
•
•

Rozmowa sytuacyjna
Wywiad Off-Site
Wywiad na miejscu
Rozomwa przez telefon
Wywiad strukturalny
Rozmowa wideo

Poszukiwanie pracy
Oferty pracy & profesjonalne witryny do
szukania pracy
&
Socia media

Opracowanie strategii
W miarę rozwoju swojej strategii powinieneś:
Utwórz listę 5-10 organizacji z którymi
najbardziej chciałbyś rozpocząć współpracę.
Utwórz drugą listę z organizacjami, w których
praca również by cię zadawalała. Spróbuj się z
nimi skontaktować.

Zrób listę pracodawców a następnie
znajdź o nich informacje
Możliwe źródła:
Strony internetowe
Raporty roczne
Materiały rekrutacyjne
Materiały marketingowe
Artykuły w mediach
Bazy danych i inne zasoby
Oraz media społecznościowe!

Nakazy

Nakazy i
zakazy na
rozmowie
kwalifikacyjnej

- Dowiedz się o firmie
- Przygotuj odpowiedzi
- Ubierz się odpowiednio
- Zaplanuj trasę
- Weź dodatkowe CV
- Przyjdź wcześniej
- Bądź uprzejmy
- Pewnie uściśnij dłoń
- Nawiązuj kontakt wzrokowy
- Pokaż entuzjazm
- Zaprezentuj swoje osiągnięcia
- Rozwiń swoje wypowiedzi
- Oceń firmę
- Zapytaj o oferowane benefity
- Zadawaj pytania
- Podkreśl chęci
- Podziękuj

Zakazy

- Używaj barwnego języka
- Miej niedbałą postawę
- Bądź agresywny albo zbyt pewny
siebie
- Bądź uległy
- Bądź zdesperowany
- Miej negatywną postawę
- Rób zbyt długie pauzy
- Pozostaw twój telefon włączony
- Kłam
- Pokaż brak wiedzy o firmie
- Nie pytaj o wyjaśnienie
- Bądź zbyt wyluzowany
- Zachowuj się jak prześladowca
- Przyprowadź ze sobą znajomych

Bibliografia
https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-of-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/

MODUŁ 1

Nawiązywanie kontaktów i interakcja

Spis treści
 Dlaczego nawiązywanie kontaktów w miejscu
pracy jest ważne
 Jak budować siec kontaktów w miejscu pracy
oraz jak współpracować z innymi
pracownikami i z kierownictwem
 Jak pracować w zespole

Budowanie sieci kontaktów
Dobry kontakt z współpracownikami jest niezbędny
dla rozwoju twojej kariery.
Poszukujący pracy powinni zrozumieć, że budowanie
sieci kontaktów jest najważniejsze w procesie
budowania relacji.
Do twojej sieci kontaktów mogą należeć twoi znajomi
poznani zarówno osobiście jak i online.

Jak budować sieć kontaktów

Spraw aby twoja obecność była zauważalna.
Bądź przyjazny.
Uczestnicz w wydarzeniach online i offline.
Witaj nowoprzybyłych.
Chodź do miejsc, do których chodzą twoi koledzy i spróbuj
nawiązać z nimi więź.
Nie próbuj wykorzystać innych, zamiast tego postaraj się im
pomagać.
Bądź dobrym słuchaczem.
Nie bój się zadawać pytań.
Obserwuj znajomych.

Jak pracować w zespole?






Pracuj z ludźmi, którzy mają te same cele
Ustal oczekiwania
Używaj technologii
Bądź otwarty na wszystko
Ustal spotkania zespołu

Kariera - QUIZ
Jaki sposób budowania
kontaktów najlepiej pasuje do
Ciebie?
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
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MODUŁ 1 – ANEKS 3. WPROWADZENIE DO TWORZENIA SIECI BIZNESOWYCH
Tworzenie sieci biznesowych to naprawdę cenny sposób na poszerzenie wiedzy, wyciągnięcie
wniosków z sukcesów innych osób, zdobycie nowych klientów oraz opowiedzenie innym o swojej
działalności.
Gorąco polecamy tworzenie sieci biznesowych, jest to skuteczny sposób na pozyskanie nowych
klientów i budowanie zrównoważonego biznesu. Oto 9 najważniejszych korzyści dla właścicieli
firm związanych z angażowaniem się w tworzenie sieci kontaktów:
1. Generuje polecenia (ang. generation of referrals)/ Wspiera biznes
Jest to prawdopodobnie najbardziej oczywista korzyść i powód, dla którego większość właścicieli
firm decyduje się uczestniczyć w działaniach tworzenia sieci relacji i dołącza do grup biznesowych.
Wspaniałą wiadomością jest to, że polecenia, które otrzymujesz dzięki sieci kontaktów, są
zazwyczaj wysokiej jakości. Możesz śledzić te polecenia / potencjalnych klientów i przekształcać
ich w stałych klientów. Dostajesz więc lepszą jakość niż używając innych form marketingu.
2. Możliwości
Wraz z grupą zmotywowanych właścicieli biznesu pojawia się mnóstwo możliwości! Mimo, że
zawsze pojawia się szereg możliwości dzięki utworzeniu sieci kontaktów, to jednak utowrzenie
sieci kontaktów biznesowych daj nieporównywalnie większe korzyści.
Możliwości takie jak utworzenie joint ventures, pozyskanie potencjalnych klientów, współpraca
wewnątrz partnerstwa, sprzedaż…. lista jest długa, a możliwości są niemal nieograniczone.
Tylko upewnij się, że działasz na terenie z odpowiednimi możliwościami a nie wskakujesz w każdą
nadarzającą się okazję. Możliwości, w które się angażujesz, powinny być zgodne z celami
biznesowymi / wizją, w przeciwnym razie może się okazać, że goniąc za szansą, kręcisz się w koło
zamiast przeć naprzód.
3. Znajomości
Sieci biznesowe mogą przynieść korzyści Twojej firmie na wiele sposobów.
“Nie chodzi o to CO wiesz, ale KOGO znasz”. Taka jest prawda o biznesie. Jeśli chcesz prowadzić
biznes z sukcesem, musisz mieć znajomości, które pozwolą ci na współpracę i wymianę informacji.
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Nie chodzi tylko o to z kim współpracujesz bezpośrednio. Takie osoby mogą mieć już utworzone
szerokie sieci kontaktów a ty możesz po prostu się do nich podłączyć. Zadawaj więc odpowiednie
pytania aby dowiedzieć się czy osoby z którymi współpracujesz, znają kogoś kogo chcesz znać!
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Tworzenie sieci kontaktów zapewnia doskonałe źródło połączeń i otwiera drzwi do rozmów z
bardzo wpływowymi ludźmi, z którymi w innym przypadku ciężko było by się skontaktować.

4. Rada
Rozmowa z właścicielami firm z podobnej branży daje również możliwość uzyskania porady od
nich na temat różnych rzeczy związanych zarówno z prowadzeniem firmy jak i nawet życia
osobistego i sposobów uzyskania równowagi między życiem zawodowym a osobistym.
Tworzenie kontaktów to świetny sposób na skorzystanie z porad i wiedzy, których w innym
przypadku nie mógłbyś uzyskać. Po prostu upewnij się, że otrzymujesz rzetelną poradę od
właściwej osoby - kogoś, kto rzeczywiście zna się na tym, czego ty pragniesz się dowiedzieć.
5. Podnoszenie swojego statusu
Bycie rozpoznawalnym i dostrzeganym jest wielką zaletą tworzenia relacji w biznesie. Upewnij się,
że regularnie uczęszczasz na imprezy biznesowe i towarzyskie, które pomogą ci się wypromować.
Następnie możesz pomóc w budowaniu swojej reputacji jako kompetentnej, niezawodnej i
wspierającej osoby, oferując przydatne informacje lub wskazówki osobom, które jej potrzebują.
Jest także bardziej prawdopodobne, że otrzymasz więcej potencjalnych klientów i poleceń, jeśli to
ty będziesz pierwszą osobą, o której inni pomyślą, gdy będą potrzebować tego, co oferujesz.
6. Pozytywny wpływ
Ludzie, wśród, których się obracasz i z którymi rozmawiasz, mają wpływ na to, kim jesteś i co
robisz. Dlatego tak ważne jest, aby otaczać się pozytywnymi, podnoszącymi na duchu ludźmi,
którzy pomogą ci się rozwijać jako właściciel firmy. Tworzenie relacji jest do tego świetną opcją,
ponieważ właściciele firm, to zazwyczaj ludzie, z którymi kontakt jest budujący i wpływa na twój
rozwój.
7. Zwiększona pewność siebie
Dzięki regularnemu nawiązywaniu kontaktów i rozmowom z ludźmi, których nie znasz, zyskasz
większą pewność siebie. Jest to bardzo ważna cecha dla właściciela firmy, ponieważ rozwój twojej
firmy jest zależny od kontaktów z ludźmi i umiejętności nawiązywaniu nowych relacji.
Tworzenie nowych sieci kontaktów to świetne zajęcie dla ludzi, którzy nie są pewni siebie,
ponieważ dzięki temu popychają się do rozwoju i uczą się, jak prowadzić rozmowy i budować
relacje z osobami, których nie znają.
8. Satysfakcja z pomagania innym
Pomaganie innym ludziom i tworzenie relacji biznesowych ma wiele wspólnego. Obie te czynności
można łatwo połączyć. Podczas tworzenie relacji biznesowych poznajemy wielu właścicieli firm,
którzy mają problemy w firmie. Pomoc im może skutkować ogromną satysfakcją i zdobyciem
nowych kontaktów.
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Ostatnia z korzyści – przyjaźń – jest dużo bardziej osobista, niż biznesowa. W wyniku tworzenie
dobrych relacji w biznesie może powstać wiele silnych przyjaźni, z uwagi na to, że wszyscy jako
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9. Przyjaźń

osoby chcące rozwijać swoje przedsiębiorstwa, pomagacie innym, co jest pierwszym krokiem do
budowania bliższych kontaktów interpersonalnych.
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(http://amazingbusiness.com/top-9-benefits-of-business-networking/)

MODUŁ 1
Pisanie skutecznego listu motywacyjnego
oraz CV

Spis Treści
Czym jest list motywacyjny?
Różne rodzaje listów motywacyjnych
Co należy uwzględnić w liście motywacyjnym
Przykładowy list motywacyjny
Czym jest CV
Cel pisania CV
Co należy uwzględnić w CV
Przykładowe CV

Budowanie relacji
Budowanie dobrych relacji ze współpracownikami jest
ważne i korzystne dla rozwoju twojej kariery.
Poszukujący pracy muszą zrozumieć jak ważne jest
budowanie relacji dla ich kariery.
Twoja sieć kontaktów to osoby z które znasz osobiście
oraz te poznane online.

Czym jest list motywacyjny?
List motywacyjny to jednostronicowy list napisany do
osoby lub organizacji oferującej pracę, o którą się
ubiegasz.
Dobrze napisany list motywacyjny powinien
zaprezentować twoją osobę i zachęcić rekrutera do
przeczytania twojego CV.

List motywacyjny
Twój list motywacyjny powinien być zaprojektowany
specjalnie pod stanowisko, o które się ubiegasz, i nie powinien
być dłuższy niż jedna strona.
Przed rozpoczęciem pisania listu motywacyjnego należy
zapoznać się z profilem firmy do której go wyślesz.
Gdy zapoznasz się z profilem firmy, powinieneś przedstawić
w liście motywacyjnym swoje umiejętności i doświadczenie
zawodowe i przekonać ich, że twoje umiejętności pasują do
stanowiska na które aplikujesz i / lub do potrzeb organizacji.

Różne rodzaje listów motywacyjnych
List aplikujący
List polecający
List wyrażający zainteresowanie
List intencyjny
List przewodni

Co należy uwzględnić w liście
motywacyjnym
 Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu u góry
strony po prawej stronie
 Nazwa firmy i pełna nazwa osoby kontaktowej po lewej stronie
 Data, po prawej stronie
 Referencje
 Bezpośrednie skierowanie do czytelnika (np. „Szanowny panie
Kowalski”)
 Wstępne oświadczenie, w którym krótko się prezentujesz
 Część główna w której przedstawiasz swoje cechy
i umiejętności związane ze stanowiskiem na które aplikujesz
 Zamykający akapit z prośbą o rozmowę kwalifikacyjną

Dla szukających pracy bez doświadczenia
 Główne umiejętności, które pozwolą ci efektywnie pracować w
grupie
 Osobiste cechy, które pozwalają Ci szybko nauczyć się pracować na
danym stanowisku pracy
 Kluczowe atuty i umiejętności, które wyróżniają cię spośród
pozostałych kandydatów
 Szkolne doświadczenie zawodowe lub wolontariat, który pokazuje
twoje zaangażowanie
 Wszelaki uczestnictwo w klubach sportowych / grupach
zorganizowanych
 Wszelkie hobby lub zainteresowania związane z pracą lub
wykazujące doświadczenie zawodowe

Czego nie uwzględniać w liście
motywacyjnym
Przed wysłaniem zawsze sprawdź pisownię.
Nie pisz zbyt długiego listu motywacyjnego.
Nie używaj często zaimka osobowego „Ja” „Ja
jestem…”, „Ja mam” itp.
Nie wspominaj, że aplikujesz o pracę w innych firm

Przykłady

Przykłady listów motywacyjnych
Zobacz Moduł 1-Aneks 4: Przykładowy list
motywacyjny 1
Zobacz Moduł 1-Aneks 5: Przykładowy list
motywacyjny 2

Więcej przykładowych listów
motywacyjnych znajdziesz pod
adresem:
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters

Czym jest CV?
 Życiorys (lub „CV”) to dokument zawierający listę twoich
osiągnięć zawodowych i edukacyjnych, tj. studiów, pracy
i doświadczeń życiowych.
 Celem CV jest zademonstrowanie twoich umiejętności
i doświadczenia do pracy, o którą się ubiegasz.
 Nie ma ustalonej długości CV, ponieważ jest ona zależna od
twojego doświadczenia i wykształcenia.
 Jeśli nie masz dużego doświadczenia zawodowego,
wystarczy jedna lub dwie strony.

W swoim CV powinieneś zademonstrować
 swój aktualny status zatrudnienia
 że spełniasz wymagania stawiane przez
organizację
 swoje wykształcenie
 doświadczenie i umiejętności

Co należy uwzględnić w CV?
 Szczegóły kontaktu
 Krótka prezentacja
 Lista kluczowych umiejętności
 Lista umiejętności technicznych / programowych
 Atrybuty osobiste / przegląd kariery
 Kwalifikacje edukacyjne
 Historia zatrudnienia / wolontariat / praktyki
 Referencje

Czego nie powinno zawierać
Twoje CV?
 Prywatnych informacji
 Literówek lub błędów językowych
 Obrazków i grafik
 Treści w nagłówku
 Zbyt wymyślnej czcionki (dobre czcionki to: Verdana,
Arial, Century gothic, Calibri)
 Informacji podanch w tabeli
Uwaga: Nie wysyłaj CV w wersji PDF. Lepiej jest w formacie tekstowym
(.doc lub .docx).

Przykładowe CV
Zobacz Moduł 1-Aneks 6: Przykładowe CV 1
Zobacz Moduł 1-Aneks 7: Przykładowe CV 2

Więcej przykładowych CV znajdziesz
pod adresem:
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-resume/sample-resumes
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MODUŁ 1 – ANEKS 5.PRZYKŁADOWY LIST MOTYWACYJNY 1
Joanne Tint
Email: joannetint@xmail.com
Telefon: XXX XXXX XXXX
Pan Allan Moyle
Moyle Retail Solutions
Telefon: XX XXXX XXXX
Email: enquiries@moyleretailsolutions.com.au
23 Kwiecień 2015
RE: Wniosek o stanowisko Doradcy ds. Sprzedaży detalicznej
Szanowny panie Moyle,
Jako wysoce zmotywowana i oddana studentka o silnych umiejętnościach komunikacyjnych i interpersonalnych,
chciałbym ubiegać się o stanowisko Doradcy ds. Sprzedaży Detalicznej.
Jako studentka byłam aktywnie zaangażowana w moją społeczność akademicką co pozwoliło mi rozwinąć silne
umiejętności interpersonalne. Moje zaangażowanie w różne wydarzenia, w tym dramaty eisteddfods i zawody
lekkoatletyczne, pozwoliły mi skutecznie współpracować z moimi rówieśnikami, jednocześnie wspierając społeczność
akademicką jako całość.
Te doświadczenia nauczyły mnie skutecznie zarządzać czasem i rozwinęły moje umiejętności organizacyjne, które
uważam za bardzo ważne, gdy staram się pracować dorywczo, jednocześnie kontynuując naukę.
Najważniejsze z moich cech, które uważam, że sprawiają, iż nadaje się perfekcyjnie na to stanowisko, to:
• Motywacja: Historia mojego zaangażowania w wolontariaty i wysokie wyniki w szkole to potwierdzają.
• Obsługa klienta: Pomoc w sprzedaży produktów na imprezach społecznościowych pozwoliła mi na rozwój
umiejętności obsługi klienta.
• Komunikacja: Występy w przedstawieniach teatralnych i praca jako prowadząca na wydarzeniach szkolnych
pozwoliły mi na rozwój umiejętności komunikacyjnych.
Moi nauczyciele i wychowawcy pochwalili mnie za moją chęć uczestnictwa i moje zaangażowanie w udzielanie pomocy
tam, gdzie to możliwe. Lubię pracować z innymi i wierzę, że moje silne umiejętności komunikacyjne sprawią, że spełnię
wasze oczekiwania.
Jestem świadoma, że otrzymujecie dużą liczbę zgłoszeń na to stanowisko, ale bardzo ceniłabym sobie możliwość
zademonstrowania moich możliwości osobiście.
Wierzę, że mam wiele do zaoferowania waszej organizacji. Zależy mi na rozwijaniu moich umiejętności zawodowych
i czekam na omówienie mojej aplikacji z panem podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Załączam kopię mojego CV do
rozpatrzenia. Proszę o kontakt na podany przezemnie adres.
Z góry dziękuję za poświęcony czas,

Joanne Tint
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MODUŁ 1 – ANEKS 6. PRZYKŁADOWY LIST MOTYWACYJNY 2
Joanne Tint
Email: joannetint@xmail.com
Telefon: XXX XXXX XXXX
Pan Allan Moyle
John Smith and Associates
Telefon: XX XXXX XXXX
Email: enquiries@johnsmithandassociates.com.au

23 Styczeń 2017

RE: Wniosek o stanowisko Asystenta Administracyjnego
Szanowny panie Moyle,
Jako młoda i zmotywowana osoba złożyłam wniosek o pracę na wasze ogłoszenie dotyczące wolnego stanowiska
asystenta administracyjnego w firmie John Smith and Associates.
W listopadzie 2014 r. ukończyłam studia VCE, a także uzyskałam certyfikat II stopnia w dziedzinie zarządzania
biznesem. To dało mi szereg praktycznych umiejętności, które spełniają wymagania wskazane w opisie stanowiska.
Podczas studiowania, pracowałam w niepełnym wymiarze godzin jako asystentka obsługi klienta w KSmart. Do moich
obowiązków należało zapewnianie bezpośredniej obsługi klienta, pomoc w magazynie i działania z zakresu
marchandisingu. Ta praca zwiększyła moje umiejętności, a jednocześnie pozwoliła mi pracować w profesjonalnym
i dynamicznym środowisku pracy.
Moje cechy, które odpowiadają charakterowi stanoiwska na które aplikuje:
• Obsługa klienta Przez cztery lata pracował w środowisku obsługi klienta „twarzą w twarz”, zapewniając
obsługę klienta w rejestrach, w kasach sklepowych oraz w punktach sprzedaży detalicznej.
• Prowadzenie recepcji: Moje obowiązki w KSmart obejmowały odpowiadanie na przychodzące rozmowy
telefoniczne i pomoc klientom w zapytaniach telefonicznych.
• Umiejętności administracyjne: Certyfikat II stopnia w Business Administration gwarantuje, że pozyskałam
wiedzę z zakresu archiwizacji, przetwarzania danych, zarządzania danymi czy komunikacji pisemnej.
Moi nauczyciele i pracodawcy pochwalili mnie za wysoki poziom umiejętności interpersonalnych oraz wysokie
zaangażowanie. Moje motywacje obejmują uczenie się nowych rzeczy i podejmowanie nowych wyzwań. Można się
skontaktować z moimi obecnymi i poprzednimi menedżerami, aby uzyskać więcej informacji na temat moich umijętności.
Rozumiem, że otrzymujecie dużą liczbę aplikacji na tę posadę. Wierzę jednak, że moja motywacja, zaangażowanie
i zestaw umiejętności, przekonają was, że dopasuje się do waszego środowiska pracy i natychmiast zacznę wspierać
potrzeby organizacji.
Byłabym wdzięczna za możliwość spotkania się z panem w celu przedyskutowania mojego wniosku podczas rozmowy
kwalifikacyjnej. Załączam kopię mojego CV do rozpatrzenia.
Z góry dziękuję za poświęcony czas,
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Joanne Tint

MODUŁ 1 – ANEKS 7. PRZYKŁADOWE CV

Jayani Lal

Email: jayanilal@xmail.com.au
Telefon: XXXX XXX XXX

Absolwentka VCE szukająca dorywczego zatrudnienia w dynamicznie rozwijajacej się
organizacji
Przyjazna i bystra studentka ze sprawdzoną zdolnością zarządzania czasem i umijętnościami współpracy,
rozwiniętymi dzięki zaangażowaniu sportowemu i wolontariatowi. Wysokie umiejętności interpersonalne
zdobyte dzięki udziałowi w zajęciach teatralnych. Wysoka pewność siebie i umijętności komunikacyjne.
Rozumienie ogólnych, niezbędnych zasad na tym stanowisku i znaczenia pracy w zespole, uczenia się od innych
i rozwijania się jako profesjonalistka. Absolwentka VCE szuka pierwszego zatrudnienia na stanowisku, które
wymaga oddanego, młodego i entuzjastycznego pracownika.
KLUCZOWIE UMIEJĘTNOŚCI





Obsługa klienta
(telefoniczna i twarzą w
twarz)
Rozwiazywanie problemów
Zarządzanie przepływami
pieniężnymi








Sprzedaż
Rozwiązywanie sporów
Zwroty ze sprzedaży
Przetwarzanie danych
Kontrola inwentarza
Odbiór materiałów





Negocjacje
Selekcja produktów
Pomoc w wyborze
produktów

Umiejętności w zakresie oprogramowania: Microsoft Word ~ Microsoft Excel ~ Microsoft Outlook ~ Firefox
~ Internet Explorer
EDUKACJA

All Saints Anglican College
VCE
2013
ATAR: 88.7
Osiągnięcia
•
•
•

2013: Przewodniczący klasy (we współpracy z innym uczniem)
2012: Reprezentant szkoły na krajowych dniach młodzieży
2012: Nagroda uznania za wkład w społeczność lokalną i wolontariat

CECHY OSOBISTE




Wysokie umiejętności komunikacyjne: Komunikacja w różnych stylach wymaganych podczas pracy
z innymi członkami zespołu lub z klientami.
Uczciwość i niezawodność: Moja wysoka moralność i etyka zapewniają uczciwość, niezawodność
i zdolność do odpowiedzialnego wykonywania zadań.

Elastyczność: Dzięki rozumieniu różnych nagłych potrzeb, potrafię zachować wysoką elastyczność
wspierając proces zmian. Czuję się dobrze w zmieniających się warunkach i posiadam łatwość
w dostosowywaniu się do zmieniającego się otoczenia.

DOŚWIADCZENIE Z PRAC DORYWCZYCH
TAYLOR SMITH PARTNERS - RECEPCJONISTKA (2 TYGODNIE NA STANOWISKU)

2013

Osiągnięcia i wkład
•
•

•

Obsługa klienta: Odpowiadanie na połączenia przychodzące. Telemarketing i bezpośrednie rozmowy
sprzedażowe, a także przekazywanie połączeń przychodzących do odpowiednich działów w firmie.
Administracja: Ogólna komunikacja i wysyłanie listów do klientów oraz firm zgodnie z odgórnymi
zaleceniami. Zapewnianie komunikacji poprzez dostarczenie korespondencji do przełożonego w celu
zatwierdzenia.

Przetwarzanie danych: Wprowadzanie informacji o klientach do wewnętrznego systemu zarządzania
danymi. Aktualizacja istniejących rekordów danych klientów.

WOLONATRIAT
St Vincent De Paul

2010 - 2013

Zapewnione wsparcie podczas różnych działań fundraisingowych dla lokalnej społeczności. Wspomaganie
organizacji imprez i spotkań, w tym dostarczanie pomysłów, aby pomóc w osiągnięciu celów. Osobiście
uczestniczyłam w różnych wydarzeniach, w tym spędzałam czas z bezdomną młodzieżą w Melbourne CBD.
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Odpowiadanie na najczęściej zadawane pytania na
rozmowie kwalifikacyjnej
Zadawanie pytań
Negocjowanie wynagrodzenia i świadczeń

Najczęściej zadawane pytania na
rozmowie kwalifikacyjnej
 Czy możesz mi opowiedzieć o sobie?
 Dlaczego chcesz tu pracować?
 Jakie są twoje mocne i słabe strony?
 Jakie są Twoje słabości?
 Jakie są twoje umiejętności, zainteresowania
i doświadczenia w tej dziedzinie?
 Jakie było twoje największe osiągnięcie?
 Jakie są Twoje cele?
 Czy masz jakieś pytania?

PRZYKŁADY ODPOWIEDZI

Przykład odpowiedzi 1
Q: Co lubisz robić kiedy nie pracujesz? (np. ćwiczyć,
podróżować, tańczyć, spać itp.)
A: Kiedy nie pracuję, lubię spędzać czas z moimi psami. Zabieram
je na wycieczki, zwiedzanie zabytków, a nawet na zwyczajny
spacer po mieście. Psy przyciągają zaskakującą liczbę ludzi, a ja
zawsze chętnie z nimi porozmawiam. Uważam, że komunikacja jest
również jednym z najważniejszych aspektów mojego życia
zawodowego. Dialog z ludźmi i umiejętne prowadzenie rozmów
zagwarantowały mi wiele sukcesów w pracy biurowej.

• Uwielbiam spędzać czas na świeżym powietrzu - dużo podróżuję
z psem i lubię jeździć na kempingi z rodziną i przyjaciółmi. Uważam,
że spędzanie czasy na zewnątrz to świetny sposób na odstresowanie.
Jest to także dobra okazja by aktywnie spędzić czas z przyjaciółmi
i rodziną, z dala od naszych telefonów, komputerów oraz
intensywnego życia.
• Jednym z moich hobby jest uprawianie sportów drużynowych.
Obecnie gram w lokalnej drużynie piłkarskiej, a także trenuję hokej na
rolkach. Uwielbiam zajęcia, które pozwalają mi poznawać nowych
ludzi i współpracować z innymi.
• Uwielbiam czytać powieści - to coś, co staram się robić każdego dnia,
nawet jeśli jest to tylko kilka minut przed snem. Czytanie powieści
pomaga mi się rozluźnić, a także pomaga myśleć bardziej twórczo.

Przykład odpowiedzi 2
Q:Jaka jest twoja wymarzona praca?
A: To czego szukam w pracy i co kocham w stanowisku
przedstawiciela obsługi klienta, to umiejętność wykorzystania
moich umiejętności komunikacyjnych do obsługi klientów.
Uwielbiam kontaktować się z ludźmi i szybko oraz skutecznie
rozwiązywać z nimi problemy. Idąc dalej, po zostaniu ekspertem na
tym polu i rozwinięciu dobrych relacji z klientami, chciałbym
pracować w dziele sprzedaży.

• Moja wymarzona praca polega na pracy zespołowej, polegającej na
regularnych spotkania pracowników i projektach grupowych.
Uwielbiam to, że ta praca kładzie nacisk na komunikację między
kolegami oraz pomiędzy kierownictwem a pracownikami. Moja
poprzednia praca obejmowała 50% projektów zespołowych i jestem
podekscytowany kontynuacją tego rodzaju pracy.
• Moja wymarzona praca umożliwiłaby mi tworzenie treści
internetowych dla różnych firm. Uwielbiam poznawać różnych
klientów i opracowywać treści dostosowane do ich unikalnych
potrzeb. Na przykład w mojej ostatniej pracy pracowałem dla
klientów w różnych branżach od opieki zdrowotnej po edukację.
Cieszę się, że to stanowisko pozwoli mi pracować z wieloma
klientami.

Przykład odpowiedzi 3
Q: Co jest twoją największą zaletą?
A: Mam niezwykle silną etykę pracy. Kiedy pracuję nad projektem,
nie chcę tylko dotrzymywać terminów. Raczej wolę ukończyć
projekt przed czasem. W zeszłym roku zarobiłem nawet premię za
wypełnienie moich trzech ostatnich raportów o tydzień wcześniej.

• Mam wysokie umiejętności lingwistyczne. Pracując jako
redaktor od pięciu lat, przywiązuję dużą wagę do szczegółów
podczas pisania. Pisałem również do różnych publikacji, więc
wiem, jak kształtować mój styl tak, aby pasował do konkretnego
zadania i odbiorców. Będąc asystentem marketingowym, będę
w stanie skutecznie pisać i edytować informacje prasowe oraz
aktualizować treści internetowe z dokładnością i łatwością.
• Jestem wykwalifikowanym sprzedawcą z ponad dziesięcioletnim
doświadczeniem. Odkąd zacząłem pracować u mojego obecnego
pracodawcy, co kwartał przekraczałem swoje cele sprzedażowe
i każdego roku dostawałem premię.

Przykład odpowiedzi 4
Q: Jaka jest twoja największa słabość?
A: Organizacja nie zawsze była moją najmocniejszą stroną. Zawsze
starałem się nadawać priorytety zadaniom, które bezpośrednio
wpływają na wynik finansowy, a utrzymywanie nieskazitelnego
biurka lub zorganizowanej skrzynki odbiorczej uważałem za coś co
nie wpływa na moje wyniki. Z czasem dowiedziałem się, że
utrzymywanie czystego miejsca pracy wspiera moją zdolność do
skupiania się i zwiększa wydajności pracy. Zaimplementowałem
system zarządzania czasem, który pozwala mi pozostać
zorganizowanym, bez naruszania moich innych obowiązków.

• Kiedy pracuję nad projektem, nie chcę tylko dotrzymywać
terminów. Zamiast tego wolę ukończyć projekt znacznie
wcześniej, niż planowany termin. Choć oznacza to, że nigdy nie
przegapię terminu, to oznacza niestety również, że czasami
mogę się przeciążyć pracą. Dlatego od tego czasu nauczyłem się
zwalniać, być bardziej cierpliwym i dbać o każdy projekt.

Przykład odpowiedzi 5
Q: Czy dobrze współpracujesz z innymi?
A: Praca w wielu projektach zespołowych pozwoliła mi rozwinąć
umiejętność jasnego komunikowania się z innymi i pośredniczyć
w konfliktach między członkami zespołu. Na przykład w niedawnym
projekcie dwóch moich kolegów z zespołu miało problemy
z osiągnięciem porozumienia co do sposobu podejścia do jednego
z elementów projektu. Wysłuchałem argumentów i kazałem
wszystkim usiąść i wymyślić rozwiązanie, które nas uszczęśliwi. Ze
względu na moją zdolność do słuchania innych i pośredniczenia
w konflikcie, byliśmy w stanie ukończyć nasz projekt przed terminem.

• Jestem cierpliwym słuchaczem i dobrym mówcą, co jest
niezbędne do bycia przedstawicielem handlowym. Klienci
często zgłaszają się do mnie ze skargami i obawami, a moja
umiejętność cierpliwego słuchania i empatii sprawia, że czują się
doceniani. Następnie współpracuję z nimi, aby znaleźć
kreatywne rozwiązania ich problemów. Wierzę, że moje
umiejętności są powodem, dla którego wygrałem tytuł
najlepszego przedstawiciela handlowego trzy lata z rzędu
w mojej poprzedniej firmie.

Zadawanie pytań





Przygotuj pytania przed rozmową
Powinny być przemyślane i istotne
Zapytaj o stanowisko, umiejętności, kwalifikacje itp.
Ostrożnie prowadź rozmowę dotyczącą
wynagordzenia i / lub tematów osobistych

Pytania
 Jakie są Twoje cele krótko- i długoterminowe w firmie?
 Czy jesteś zadowolony ze swoich obecnych obowiązków?
 Czy czujesz, że masz odpowiednie szkolenie, aby wypełnić swoje
obowiązki?
 Czy pracujesz nad czymś, w czym mogę ci pomóc?
 Czy potrzebujesz wsparcia?

Negocjowanie wynagrodzenia i
świadczeń

„Jak już mówiliśmy, minęło [czas] od [„mojej ostatniej znaczącej
korekty wynagrodzenia ”LUB„ od kiedy zostałem zatrudniony ”]
i chciałbym teraz wrócić do rozmowy o mojej pensji, gdyż wnoszę
znacznie więcej do firmy. Badałem wynagrodzenia za [tytuł
pracy] w przemyśle [przemysłowym] i wygląda na to, że
środkowy punkt znajduje się w okolicach [połowy badania].
Chciałbym więc poprosić o podwyżkę do [docelowej pensji].”
https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-for-any-job/
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