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Wszystko w Waszych rękach
Na rynku pracy dzieje się coraz lepiej. Przybyło ofert, spadło
bezrobocie, a eksperci zawyrokowali: „Mamy rynek pracownika”.
Czyli sytuację, w której pracy jest więcej niż rąk do jej wykonania.
Świetny moment na początek kariery? Nie do końca. Młodzi nie są
faworytami pracodawców. Od lat muszą słuchać, że na studiach
niczego się nie nauczyli, są niesamodzielni i trzeba poświęcić im
mnóstwo czasu. Dlatego w razie kryzysu wylatują jako pierwsi.
A ożywienie odczuwają na własnej skórze jako ostatni.
Wyraźnie widać to w statystykach bezrobocia. W całej Unii
Europejskiej pracy ciągle nie ma około 20 proc. osób do 25.
roku życia. Jeszcze w 2008 roku, czyli tuż przed nastaniem
gospodarczej smuty, odsetek ten wynosił 15,8 proc. Niestety,
w przypadku młodych firmy ciągle jeszcze rozdają karty.
Dlatego już na studiach trzeba popracować nad wzmocnieniem
swojej zawodowej pozycji. Jak to zrobić?
Pierwszą pracę rzadko dostaje się w nagrodę za twarde
kompetencje. Kiedyś prezes ogromnej korporacji powiedział mi:
— Dla mnie najważniejsze jest to, żeby młodemu człowiekowi
chciało się chcieć. Reszty się nauczy. Miał na myśli to, że
na początku kariery bardziej liczą się cechy osobowości
i umiejętności miękkie, często zdobywane poza murami uczelni.
W nieformalnych grupach, na dodatkowych zajęciach czy na sali
sportowej. I to właśnie na ich rozwój warto postawić na początku
drogi zawodowej. Kto wie, czy to nie będzie jedna z najlepszych
inwestycji w całej karierze. Niezależnie od wybranego zawodu.
Co firmy szczególnie cenią? Umiejętność stawiania sobie
celów, konsekwencję, zaangażowanie, umiejętność aktywnego
słuchania, argumentowania (to wszystko ułatwia współpracę
w grupie), chęć do uczenia się i umiejętność działania pod
presją rozmaitych czynników, głównie czasu. Połączenie
tych cech i kompetencji otworzy wiele drzwi i nada rozpęd
niejednej karierze.
Nie można też zapomnieć, że świetnym sposobem na uniknięcie
kłopotów na rynku pracy jest zapoznanie się z nim możliwie
najwcześniej. Zawodowe żelazo trzeba kuć nawet na pierwszym
roku studiów. Wystarczy jeden naprawdę dobry, kilkutygodniowy
staż rocznie, a pod koniec studiów Wasze CV będzie mocną
kartą przetargową. Aha, i koniecznie nauczcie się języka obcego,
porządnie. Wszystko jest w Waszych rękach, powodzenia.
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1.
KOGO SZUKAJĄ PRACODAWCY W POLSCE?
W 2015 roku Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie znalazła się w pierwszej trójce uczelni, których
absolwenci są najchętniej zatrudniani. Jak szukają zatrudnienia,
jak odnajdują się na rynku pracy i jakie są ich oczekiwania – mówi
Grażyna Śliwińska z Centrum Karier AGH.

Katarzyna Kozak
Rozmowa z Grażyną Śliwińską
z Centrum Karier AGH

Katarzyna Kozak: Na którym roku
studenci zaczynają się interesować pracą?

czy doradztwo specjalistyczne adresowane
do osób niepełnosprawnych. Udzielamy porad
z zakresu prawa pracy i innych przepisów,
a czasami wsparcia psychologicznego.

Grażyna Śliwińska: Nie tyle pracą, ile
rozwojem zawodowym w kontekście
przyszłej pracy. Studenci naszej uczelni
już na trzecim roku aktywnie poszukują
praktyk i staży. Ze względu na lokalizację
w Krakowie wielu firm z branży IT studenci
takich kierunków jak np. informatyka często
już wtedy podejmują pracę w niepełnym
wymiarze godzin. Jakie mają najczęściej
problemy związane z poszukiwaniem pracy?

PONAD 52 PROC.
ABSOLWENTÓW
AGH DOSTAJE WIĘCEJ
NIŻ JEDNĄ PROPOZYCJĘ
ZATRUDNIENIA
— ŚREDNIO TRZY.

TWOJA KARIERA 2016

Jakiej pomocy oczekują
od Centrum Karier?
Jak to wygląda w praktyce? Przychodzi
student i mówi, że ma spotkanie
z pracodawcą za tydzień…

— Informacje i pomoc, jakie można uzyskać
w Centrum Karier AGH, są dostosowane do
indywidualnych potrzeb. Większość studentów
i absolwentów korzysta z poradnictwa
zawodowego obejmującego sprawdzenie
dokumentów aplikacyjnych i przygotowanie
do rozmowy z pracodawcą także w języku
angielskim. Jednak zakres udzielanej pomocy
jest szeroki. Udzielamy informacji o rynku
pracy, branży i firmie interesującej kandydata.
Pomagamy w przygotowaniu wniosków
konkursowych i innych dokumentów,
zapoznaniu z procedurami rekrutacyjnymi,
oferujemy symulacje rozmowy rekrutacyjnej

— …albo jutro lub za godzinę! Takie sytuacje też
się zdarzają. A jak to wygląda? To również zależy
od wiedzy studenta, który się do nas zgłosił: czy
ma już doświadczenie w tego typu rozmowach,
jakie ma oczekiwania wobec pracodawcy, czy
posiada wystarczającą wiedzę na temat firmy
itd. Nie ma jednego schematu. Następnie
na podstawie oferty pracy i zawartych w niej
wymaganiach, zakresu pracy na danym
stanowisku, profilu i charakteru firmy zadajemy
ukierunkowane pytania. Najważniejszym

12
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NIEZALEŻNIE OD
WYMIENIONYCH
CZYNNIKÓW ZNAJOMOŚĆ
MINIMUM JEDNEGO
JĘZYKA OBCEGO
JEST KONIECZNA.

elementem doradztwa zawodowego jest
znajomość rynku pracy i ciągłe jego śledzenie.
Naszą rolą jest także wskazanie studiującym na
kierunkach obarczonych większym ryzykiem
zawodowym stanowisk alternatywnych, na
których mogą się realizować, gdyby nie dostali
pracy w swoim zawodzie.
Inny przykład?

przeprowadzonych wśród absolwentów
po trzech latach od ukończenia AGH okazuje
się, że ok. 50 proc. zmieniło w tym okresie
pracodawcę, czyli wcześniej wykonywana
praca nie zaspokoiła ich oczekiwań z różnych
powodów. Zmiana pracy to także kwestia
wysokich ambicji absolwentów oraz
poszukiwań nowych zawodowych rozwiązań.
Przykładowo, w najbardziej aktualnych
badaniach obejmujących absolwentów po
pół roku od ukończenia uczelni ok. 36 proc.
nie ma zamiaru zmieniać wykonywanej pracy,
36 proc. nie ma na ten temat zdania, a ponad
26 proc. zamierza zmienić pracę. Powody to
m.in. brak możliwości rozwoju zawodowego,
wysokość zarobków, lokalizacja itp. Jednym
słowem ta grupa absolwentów nie była
usatysfakcjonowana wykonywaną pracą.

— Przychodzi student piątego roku
i zastanawia się, którą firmę wybrać. Nie musi
to oznaczać, że nie ma on pomysłu na siebie.
Ponad 52 proc. absolwentów AGH dostaje
więcej niż jedną propozycję zatrudnienia
– średnio trzy. Chodzi o najlepsze rozwiązanie
dla jego zawodowych i osobistych aspiracji.
Co wtedy?
— Orientujemy się, jak wygląda sytuacja
w poszczególnych firmach nie tylko na
podstawie rozmów z pracodawcami, ale
także z rozmów z naszymi absolwentami,
którzy pozostają z nami w kontakcie i dzielą
się swoimi opiniami na temat wykonywanej
pracy. Dla statystycznego absolwenta AGH
po ukończeniu studiów głównym priorytetem
przy wyborze pracodawcy jest możliwość
rozwoju zawodowego, co potwierdzają badania
prowadzone przez nas od 2008 roku. Na
drugim miejscu stawiają wykorzystanie wiedzy
kierunkowej, a dopiero na trzecim — zarobki.

— Studenci AGH są bardzo skromni.
Przeglądając ich życiorysy, zwracamy uwagę
na to, że umieszczają w nich zbyt mało
informacji istotnych dla pracodawcy. Czasami
zaniżają ocenę swoich umiejętności. Nie piszą
o wykonywanych w trakcie nauki projektach
studenckich, które mogą, a nawet powinny
przybrać formę portfolio. Tak, proszę się nie
dziwić, absolwent kierunków technicznych
lub nauk ścisłych może mieć naprawdę
imponujące portfolio.

A kiedy pieniądze zaczynają
być najważniejsze?
— Wysokość zarobków staje się najbardziej
istotna dla absolwentów z kilkuletnim
doświadczeniem, co potwierdzają badania
prowadzone przez nas wśród absolwentów po
trzech i pięciu latach od zakończenia studiów.
Na ile oczekiwania studentów
przekładają się na to, co mogą
zaproponować pracodawcy?

TWOJA KARIERA 2016

Z czym studenci mają największe
problemy podczas procesu rekrutacji?

Jak sobie radzą na rozmowach?
— Z relacji pracodawców, z którymi
współpracujemy, wynika, że najlepiej się
sprawdzają w testach wiedzy i zadaniach
związanych z rozwiązywaniem problemów.

— Tu bywa różnie, wszystko zależy
od zasobności i profilu firmy oraz jej
możliwości inwestycyjnych. W badaniach
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Jeszcze osiem, dziewięć lat temu gorzej sobie
radzili z językami obcymi, w tym angielskim,
ale obecnie nie ma z tym problemu.

nas badań wynika, że wskaźnik zatrudnienia
absolwentów AGH determinowany jest
przez poziom i zakres wiedzy kierunkowej
i specjalistycznej. Następnie w kolejności
pojawiają się: motywacja do pracy, języki obce,
umiejętności komputerowe i specjalistyczne,
analityczne, kompetencje społeczne oraz
właściwe cechy charakteru, a pożądany
profil kandydata jest wypadkową wszystkich
wymienionych i niewymienionych czynników.
Praca dorywcza, która nie ma związku
z docelowym zatrudnieniem, nie jest dla
absolwenta atutem.

Czego od studentów
wymaga rynek pracy?

TWOJA KARIERA 2016

— Nie ma na to prostej odpowiedzi. Jedno
jest pewne. Niezależnie od wymienionych
czynników znajomość minimum jednego
języka obcego jest konieczna. A pozostałe?
To zależy od profilu studiów oraz wymagań,
stanowiska i oczekiwań konkretnego
pracodawcy. Każde uogólnienie może
wprowadzać w błąd młode osoby, które
chcą się zmierzyć z rynkiem pracy. Prawda
jest taka, że żaden system edukacyjny nie
jest w stanie z kilkuletnim wyprzedzeniem
określić precyzyjnie liczby i profili
wolnych stanowisk pracy i jednocześnie
dopasować do nich liczbę absolwentów
o wymaganiach, które też ulegają zmianom.

A wolontariat?
— Jak najbardziej tak. Praca społeczna
i wolontariat świadczą o motywacji
wewnętrznej kandydata i jego
bezinteresownym zaangażowaniu.
Jakie szkolenia cieszą się największą
popularnością wśród studentów?

Niedopasowanie edukacyjne wynika
także z komponentu koniunkturalnego,
ekonomicznego i demograficznego. Zadaniem
szkoły wyższej jest zatem wykształcenie
u absolwenta umiejętności adaptacyjnych
i elastycznej postawy zawodowej nadążającej za
zmianami, które dyktują koniunktura rynku i inne
czynniki zewnętrzne. A rola doradcy zawodowego
jest tylko dopełnieniem tego procesu, czyli
sprowadza się do przygotowania studenta do
efektywnych działań na rynku pracy na podstawie
bazy wyjściowej, czyli jego wykształcenia.
Wracając do pytania — z prowadzonych przez

— Nie ma reguły. Ostatnio dużo studentów
zapisuje się na „autoprezentację i wystąpienie
publiczne”, a także „ negocjacje”, „techniki
antystresowe”, „pracę w międzynarodowych
firmach”, „planowanie rozwoju zawodowego”.
W ramach naszej działalności prowadzimy
także wykłady dla studentów trzeciego
i czwartego roku, podczas których zapoznajemy
słuchaczy z rynkiem pracy adekwatnym do
danego kierunku studiów oraz stosowanymi
procedurami rekrutacyjnymi. Niejednokrotnie
jest to wstęp do konsultacji indywidualnych.

ABSOLWENCI W OCENIE PRACODAWCÓW
W rankingu „Perspektywy 2015” absolwenci Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa
znaleźli się w pierwszej trójce najczęściej poszukiwanych pracowników w Polsce.
1. Politechnika Warszawska
2. Uniwersytet Warszawski
3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
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JAK POZNAĆ SWOJE MOCNE STRONY
I WYBRAĆ ZAWÓD?
Studia to czas rozwoju, także zawodowego. Żeby zacząć przygodę
z rynkiem pracy, trzeba najpierw wejść na jedną z zawodowych
ścieżek. Jak ją wybrać, jeśli nigdy dotąd nie pracowaliśmy? Jak
rozpoznać swoje mocne strony i predyspozycje zawodowe?
Rozmowa z dr Ewą Wojtowicz, trenerem, doradcą zawodowym,
coachem International Coaching Community.

Agata Kinasiewicz
Rozmowa z dr Ewą Wojtowicz,
trenerem, doradcą zawodowym, coachem

Załóżmy, że jestem studentem
dziennikarstwa. Wydaje mi się, że praca
dziennikarza jest super. Będę pisać
mądre rzeczy, a ludzie będą chcieli je
czytać. Wysyłam CV na praktyki, a swoje
teksty do kilku redakcji.
Nikt nie odpowiada. Skąd mam
wiedzieć dlaczego?

Agata Kinasiewicz: Skąd student biologii,
socjologii lub historii ma wiedzieć, do
jakiej pracy po studiach się nadaje i jaki
zawód może wybrać?

TWOJA KARIERA 2016

Dr Ewa Wojtowicz: Obecnie wszystkie szkoły
dają możliwość odbywania praktyk, żeby
sprawdzić, jak wygląda ścieżka zawodowa
w konkretnych zawodach. Praktyk lub stażu
można poszukać też samodzielnie. Zawsze

— Nierzadko ludzie mówią, że wysyłają
swoje zgłoszenia na różne ogłoszenia
i zapada cisza. Dzieje się tak szczególnie
często przy aplikacji na niższe
stanowiska. Po prostu więcej osób
spełnia wymagania zawarte w ofercie
i jest większa konkurencja, więc samych
aplikacji może być wiele. Warto zatem
uzbroić się w cierpliwość. Jeśli jesteśmy
w fazie poszukiwania pewnej tożsamości
zawodowej, to w przypadku dziennikarzy
spokojnie można na przykład poprosić
o analizę treści tego, co napisaliśmy,
wykładowców. To zawsze będzie
informacja zwrotna. Jednak coś takiego
nie sprawdzi się na wszystkich kierunkach.
Na szczęście w trakcie studiów „zmuszają

ANGAŻUJĄC SIĘ
W ZADANIA,
MOŻNA SPRAWDZIĆ
SWOJE KOMPETENCJE.

można włączyć się w działalność uczelni,
organizację dni otwartych, konferencji,
działania samorządu lub poszukać pracy
czasowej. Angażując się w zadania, można
sprawdzić swoje kompetencje.
18
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wydarzenia te są bezpłatne.
Na komercyjnym rynku również
znajdziemy doradców zawodowych,
jednak nie każdego na takie usługi stać.
Czasami na portalach z obszaru rozwoju
zawodowego lub z ofertami pracy można
znaleźć testy badające kompetencje. Nie
można ich traktować jak wyrocznię, ale

nas” do rozmaitych rzeczy — pracy
w grupach, indywidualnej, pisania różnych
prac, realizacji projektów. Z tych zadań
także możemy czerpać informacje o tym,
co sprawia nam większą satysfakcję
i w jakich warunkach lubimy pracować.
Na tej podstawie można budować
samoświadomość.
Ale czy to jest informacja, która
przekona rekrutera? Nasze przeczucie,
w czym jesteśmy dobrzy, może być
argumentem?

U MŁODYCH LUDZI
DOŚWIADCZENIE
MA SZERSZY ZAKRES
NIŻ TYLKO PRACA
ZAWODOWA.

— Może, jeśli nie jest samym przeczuciem,
ale poparte jest argumentem, tzn. jeśli
wytłumaczę, dlaczego myślę, że daną
cechę posiadam. Przykładowo: kiedy ktoś
czuje, że ma w sobie żyłkę organizatora,
a przez pięć lat studiów nie robił nic, to
nie będzie to argument. Jeżeli jednak
przez całe studia działał w samorządzie,
organizował wydarzenia na uczelni albo
był starostą grupy, wówczas potwierdzi
swoje kompetencje. U młodych ludzi
doświadczenie ma szerszy zakres niż tylko
praca zawodowa.

czasami mogą pomóc zbadać pewne
cechy, miękkie kompetencje, i zastanowić
się nad potencjałem zawodowym.

A jeśli jestem studentem politechniki,
mam duże umiejętności, ale nie wiem,
jakie mam cechy osobowości, które
mogą mi pomóc w pracy, jak mogę to
sprawdzić?
— Pracodawców przede wszystkim
interesują właśnie umiejętności.
Czas studiów jest dosyć długi.
Można korzystać z wielu możliwości
weryfikacji swojego kapitału, np.
poprzez korzystanie z usług biur karier.
Do najpopularniejszych należą także
targi pracy czy dni kariery. Oprócz
zapoznania się z ofertą rekrutacyjną
firm wartością np. akademickich targów
pracy są imprezy towarzyszące. Można
uczestniczyć w szkoleniach, treningach,
porozmawiać z doradcą zawodowym
czy rekruterem, sprawdzić CV, odbyć
symulację rozmowy kwalifikacyjnej. To
wartościowe doświadczenia. W dodatku

— Akurat studia z zarządzania są na tyle
interdyscyplinarne, że dają szeroką
wiedzę o funkcjonowaniu organizacji.
I to jest duży atut. Dzięki temu każdy
może zobaczyć różne obszary, które
w zarządzaniu mają znaczenie, i tak
ukierunkować swoją karierę,
żeby dotrzeć do miejsca,
w którym chciałby być.
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A co ze studentami zarządzania? To
popularny kilka lat temu kierunek.
Jeśli kończy się zarządzanie, to
pewnie czymś chce się zarządzać. Ale
zaraz po studiach młodzi ludzie nie
mają potrzebnej do tego wiedzy. Czy
po takich studiach młoda osoba jest
w stanie przekonać kogoś,
że nadaje się do zarządzania
czymkolwiek?

Ale czy ten student nie powinien najpierw
mieć jakichś konkretnych umiejętności?
Musi jakoś tę ścieżkę na szczyt zacząć,
pewnie od szeregowego stanowiska.
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to potwierdzenie poszukiwanych przez
pracodawcę cech. Obserwacja siebie
w życiu prywatnym, podczas nauki, na
studiach, w interakcjach z innymi może mi
pomóc to ustalić i znaleźć przykłady na
poparcie moich kompetencji.

— Szeregowe stanowiska nie są szczególnie
wyspecjalizowane, choć wymagają wachlarza
kompetencji osobistych. Mówimy o obsłudze
klienta, telemarketingu czy pracach
asystenckich. Po kolei przechodzimy różne
szczeble, sprawdzając siebie w nowych
zadaniach, nabywając kompetencje
i pokonując kolejne etapy rozwoju
zawodowego. Jeśli ktoś marzy o pracy

Jeśli czegoś nigdy nie robiliśmy, to możemy
wyobrażać sobie różne rzeczy na temat
swojego zachowania w danej sytuacji.
Najlepiej jednak sprawdzamy się w działaniu.
Wtedy możemy porównać, czy nasze fantazje
o sobie są prawdziwe, i w ten sposób
budować samowiedzę zawodową. Mogę
myśleć, że lubię pracę z ludźmi, bo wokół
mnie jest wielu znajomych, ale jeśli pójdę do
pracy w open spasie i kontakt z ludźmi, hałas,
rozmowy zaczną mi przeszkadzać, to będzie
sygnał, aby poszerzyć obszar poszukiwania
właściwego środowiska pracy.

CIĘŻKO SPĘDZIĆ
KILKA LAT NA
NAUCE CZEGOŚ,
CO NAS NIE
INTERESUJE.
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w korporacji, radzę przejrzeć aktualne
oferty, żeby zmierzyć się z wymaganiami
rekrutacyjnymi. Są one dość klarowne. Zawsze
chodzi o praktyki i język. Kierunek kształcenia
w wielu ogłoszeniach nie jest określony z góry.
Należy jednak spełnić dużo innych wymagań,
żeby w danej organizacji funkcjonować.
Takie zadanie polecam zrealizować
każdemu – sprawdzić, jakie oczekiwania mają
pracodawcy w interesującym nas obszarze,
i ocenić, czy jesteśmy gotowi je spełnić.

Dlatego wydaje mi się, że dobrze takie
próby poznania siebie zaczynać na
studiach, żeby analizować, czy wybrany
kierunek studiów i zadania zawodowe
są dla nas, czy nie. Wtedy po skończeniu
nauki od razu można iść w stronę, która
będzie nam bardziej odpowiadała.
To teraz załóżmy, że jestem studentem
dziennikarstwa, na trzecim roku trafiam
do pierwszej pracy. Okazuje się, że nie
wygląda ona tak, jak się spodziewałam.
Zero kreatywności, obrabianie notek
prasowych, dzwonienie, a nad głową drze
się i pośpiesza redaktor. Ale jestem już
na trzecim roku i szkoda mi rzucać studia.
Co teraz?

Załóżmy, że przeglądam ogłoszenia,
chciałabym zostać młodszym specjalistą
ds. obsługi klienta. Pracodawca wymaga
otwartości na ludzi, uporządkowania,
systematyczności. W jaki sposób jako
student mogę sprawdzić, czy rzeczywiście
mam takie cechy, czy tylko mi się tak
wydaje?

— Na kierunek studiów trzeba patrzeć
trochę szerzej. Studia dziennikarskie
uczą, jak pisać, analizować informacje,
tworzyć przekaz, korzystać z mediów
społecznościowych. Te kompetencje
mogą być wykorzystywane w różnych
zawodach, np. w marketingu, reklamie
czy do tworzenia ofert handlowych. Nie
tyle kierunek studiów, ile umiejętności są
ważne. Nawet student medycyny, jeśli po

— Myślę, że tu kluczem jest obserwacja
siebie. Jeśli umiem zorganizować wyjście
ze znajomymi czy wakacje,
to mogę przypuszczać, że przyjmuję rolę
organizatora. Jeśli moje biurko zawsze jest
uporządkowane, prace na studiach oddane
w terminie albo od wielu lat systematycznie
uprawiam sport, to prawdopodobnie jest
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Tym bardziej że nie wiadomo, jakie
zawody w ogóle będziemy wykonywać
za 10 czy 15 lat.

pięciu latach studiów dojdzie do wniosku,
że jednak nie chce być lekarzem, może
zostać np. przedstawicielem medycznym
lub... dziennikarzem.

— Dokładnie tak. Wciąż się wszystko
zmienia. Kiedyś na przykład jasne
było, co robi nauczyciel. Dzisiaj, kiedy
wchodzą nowe technologie, nauka online,
oprócz tradycyjnych zadań ważne są
także kompetencje związane z nowymi
technologiami. Dlatego mimo wszelkich
mód uważam, że warto studiować coś
ciekawego, co lubimy. Ciężko spędzić
kilka lat na nauce czegoś, co nas nie
interesuje. A w ciągu najbliższych lat
powstanie wiele zawodów, których dziś
nawet nie umiemy nazwać.
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Na wykształcenie trzeba patrzeć pod
kątem kompetencji. Nie każdy psycholog
musi być od razu psychologiem
klinicznym, przyjmować pacjentów.
Psychologia kształtuje też umiejętności
analityczne, które można wykorzystać
w badaniach marketingowych, czy
diagnostyczne, które doskonale sprawdzą
się w HR. Dlatego warto patrzeć przede
wszystkim na umiejętności rozwijane
podczas studiów i na nich opierać
swoją karierę.

21

2894938
2

22

REKLAMA
2894938
2

REKLAMA
2894938

23

2

3.
UCZELNIE I RYNEK PRACY
— RAZEM, A JEDNAK OSOBNO

fot. T. Stańczak / Agencja Gazeta

— Gdyby uczelnie miały się ściśle podporządkować rynkowi pracy,
musiałyby się zachowywać jak kawalerzysta na froncie — strzelać
tylko do przodu. A to wymaga doskonałego prognozowania
i niezmienności zawodów, czyli rzeczy niemożliwych — mówi prof.
Elżbieta Kryńska. Co więc musi się stać, by wreszcie absolwenci nie
mieli kłopotów z pracą?

Bartosz Sendrowicz

Rozmowa z prof. Elżbietą Kryńską
z Uniwersytetu Łódzkiego
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Problemy studentów i absolwentów na rynku
pracy od lat są takie same. Stopa bezrobocia
jest ciągle wysoka — w listopadzie 2015 roku
zajęcia nie miało 20,5 proc. osób przed 25.
rokiem życia (a to i tak najlepszy wynik od
lat). Pensje debiutantów są niskie, praca

muffiny, uśmiecham się do klientów
przez osiem, a czasami dziesięć godzin
dziennie — mówi Krystian. — Nie tak
powinno to wyglądać — wzrusza ramionami.
Z rzeczywistością rozminęły się także jego
oczekiwania finansowe. Marzył, że jak
znajdzie pracę, szybko się usamodzielni
i „wyciągnie około 3 tys. na rękę”. Od dwóch
lat nie zarobił więcej niż 2,3 tys.

MŁODZI
DEKLAROWALI,
ŻE W PIERWSZEJ
PRACY LICZĄ NA
2,6 TYS. ZŁ NA RĘKĘ.

Takie same finansowe oczekiwania, a może
raczej marzenia, ma mnóstwo jego kolegów
i koleżanek. Wyraźnie widać to w badaniu
„Przyszłe kadry polskiej gospodarki”, które
firma TNS przeprowadziła specjalnie
dla „Wyborczej”. Młodzi deklarowali, że
w pierwszej pracy liczą na 2,6 tys. zł na rękę.
Problem w tym, że te marzenia roztrzaskały
się o twarde argumenty pracodawców.
— Młodzi niewiele umieją, musimy w nich
inwestować, poświęcać im czas i długo czekać,
zanim się usamodzielnią — narzekają. Dlatego
najczęściej płacą im około 1750 zł na rękę.

powtarzalna, prosta, pozbawiona wyzwań
i demotywująca. Do tego luźno związana
z kierunkiem studiów.
— Skończyłem socjologię, a od dwóch
lat jestem baristą, parzę kawę, sprzedaję
24
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A potem jedni się usamodzielniają,
zakładają rodziny, a inni utykają
w biedapracy.

I czyja to wina? Uczelni, które źle kształcą
młodych? Czy samych młodych, którzy liczą,
że uczelnia wszystko za nich zrobi? Prawda,
jak zwykle zresztą, leży gdzieś pośrodku…

— Jeśli nie chcemy być krajem monterów,
spawaczy, tokarzy czy kierowców, ale
kreatorów, muszą istnieć systemy kształcenia
uwzględniające nie tylko bieżące potrzeby
rynku pracy. Chodzi mi o porządne studia
drugiego i trzeciego stopnia, uczące
abstrakcyjnego, krytycznego myślenia, które
pomoże w rozwiązywaniu najróżniejszych
problemów, wymyślaniu rzeczy, rozwinie
kreatywność. Wielkim problemem i pomyłką
jest sprowadzanie ich do nauki formułek,

Bartosz Sendrowicz: Czy przygotowanie
studentów do wejścia na rynek pracy
powinno być obowiązkiem uczelni?
prof. Elżbieta Kryńska: I tak, i nie...
Czyli?
— Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale
fakty są takie, że uczelnie, z nielicznymi
wyjątkami, nie szkolą stricte do zawodu.
I bardzo dobrze!
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Studenci, absolwenci i przede wszystkim
pracodawcy są innego zdania.

W TEORII TYTUŁ
ZAWODOWY
LICENCJATA SPRAWIA,
ŻE OSOBA JEST
PRZYGOTOWANA
DO PRACY.

— Kształcenie na poziomie wyższym ma
wyrobić umiejętności twórcze, analityczne,
rozwinąć kompetencje miękkie. Gotowym
produktem ma być twórca, a nie
rzemieślnik. Choć trójstopniowy system
boloński [podział wykształcenia na trzy
etapy: licencjat, magisterium, doktorat] daje
możliwość kształcenia i jednych, i drugich.
W teorii tytuł zawodowy licencjata sprawia,
że osoba jest przygotowana do pracy.
W praktyce jednak nie działa to idealnie,
bo w wielu przypadkach studia licencjackie
nie mają dużo wspólnego z kształceniem
praktycznym. Są przyśpieszonym
kursem teoretycznym.

schematów, materiałów na pamięć. Magister po
takich studiach będzie miał problemy na rynku
pracy. Zwłaszcza gdy nie można oczekiwać
porządnej informacji zwrotnej z rynku pracy.
Nie ma takiej informacji?
— Informacje, które płyną do badaczy, mają
charakter ex-post, a samo kształcenie jest
inercyjne. Oznacza to, że cała edukacja
reaguje i zmienia się nieco po fakcie.
Czyli zanim wykształci się pracowników
potrzebnych obecnej gospodarce, trzeba
choćby wykształcić nauczycieli i odpowiednio
wyposażyć szkoły. To wszystko trwa,
a gospodarka szybko się zmienia. Gdyby
uczelnie miały się ściśle podporządkować
rynkowi pracy, musiałyby się zachowywać
jak kawalerzysta na froncie — strzelać tylko
do przodu. A to wymaga doskonałego
prognozowania i niezmienności zawodów,
czyli rzeczy niemożliwych.

W zasadzie modelowym przykładem
wyższego kształcenia wykwalifikowanych,
bardzo potrzebnych gospodarce
rzemieślników, fachowców są państwowe
wyższe szkoły zawodowe. Studia na nich są
wstępem do pracy w konkretnych zawodach.
Ale muszą też istnieć uczelnie, kierunki
studiów kształcące twórców, chodzi o drugi
i trzeci stopień studiów.
Idąc na studia, młodzi ludzie powinni mieć
wybór — kształcenie na poziomie wyższym
do rynku pracy i kształcenie twórcze. Taka
segmentacja musi być zachowana.
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Niemożliwych ze względu na tempo
zmian gospodarczych?

prognozowania jeszcze nikt nie wymyślił.
Co prawda w przypadku krajów średnio —
i nisko rozwiniętych stosowało się — i dalej
się po nie sięga — metody analogowe.
Zakłada się, że pewne rzeczy wydarzyły
się w krajach wysokorozwiniętych
i one z pewnym opóźnieniem nastąpią
w gospodarkach mniej zaawansowanych.
Kiedyś w Stanach powstał zawód antyhaker
i przez analogię tworzono go w innych
krajach, wraz z nim na uczelnię wchodziły
nowe kierunki studiów. Ta metoda jednak
ma ograniczoną skuteczność. Zresztą
nawet gdyby udało się stworzyć idealny
system prognozowania i podporządkować
uczelnie w pełni rynkowi pracy, to się okaże,
że połowa kierunków jest niepotrzebna.
Zniknie wiele kierunków humanistycznych,
pierwszy z brzegu przykład — filozofowie,
przecież nie ma dla nich pracy. Wizja świata
bez humanistów jest ponura.

— Dziś nowe zawody powstają zbyt
szybko, a istniejące przechodzą
ogromne zmiany. Mamy do czynienia
z globalizacją gospodarki, co z kolei wiąże
się z delokalizacją miejsc pracy. Wraz
z kapitałem pojawiają się i odpływają
miejsca pracy. A przewidzenie ruchów
i inwestycji wielkich korporacji jest
niemożliwe. Proszę się zastanowić, kto
prognozował dekadę temu, że Polska
będzie światowym zagłębiem usług
wspólnych. Można się było spodziewać
pewnych inwestycji w tej branży ze względu
na tanią pracę, dostęp do kandydatów
o odpowiednich kwalifikacjach, ale nikt nie

MAMY DO CZYNIENIA
Z GLOBALIZACJĄ
GOSPODARKI,
CO Z KOLEI WIĄŻE
SIĘ Z DELOKALIZACJĄ
MIEJSC PRACY.

— Przede wszystkim nie mogą być wyłącznie
dostarczycielami wiedzy zawodowej.
Przecież zostaniemy bez filozofów,
etyków, poetów, aktorów, piosenkarzy,
bo oni nie są potrzebni w montowni...
A humaniści stanowią o rozwoju
i potencjale społeczeństwa, decydują
o jego społecznej wrażliwości. Zamknięcie
się tylko w wymogach rynku okroi i zuboży
świat. Młodzi idą na studia, bo oczekują
zwrotu z inwestycji we własną edukację,
czyli w siebie. A kształcenie na poziomie
wyższym — choć to jedna z najlepszych
inwestycji w człowieka — nie zawsze przynosi
oczekiwany zysk od razu.
Zwłaszcza dziś, gdy dyplom się zdewaluował,
wiele jest uczelni, które kształcą na niskim
poziomie. Dlatego uzyskanie dyplomu nie
jest gwarancją zdobycia pracy. Kończąc studia,
powinno się mieć solidną bazę wiedzy ogólnej,
umieć przynajmniej pracować w zespole,
myśleć choć trochę krytycznie i analitycznie,
potrafić odnaleźć się w różnych obszarach

przewidział skali tego zjawiska. Ile jeszcze
takich zmian i zaskoczeń — pozytywnych
i negatywnych — nas czeka? Nie wiadomo,
bo zmienne, o których mówiłam, są
określone zbyt wieloma czynnikami. Dlatego
nie można precyzyjnie określić wielkości
i struktury przyszłego popytu na pracę. Po
prostu nie wiadomo, jakie zawody powstaną,
jakie „przyjdą” do Polski wraz z zagranicznym
kapitałem, jak zmienią się istniejące. Jak
więc dopasować do tego kształcenie?
Oczywiście zawsze będzie zapotrzebowanie
na jakąś liczbę prawników, ekonomistów,
lekarzy, policjantów czy strażaków. Ale nie
ma najmniejszych szans na to, by określić, że
za pięć lat będzie zapotrzebowanie na 125
tys. ekonomistów, 72 tys. prawników, 46 tys.
lekarzy i po 7 tys. policjantów i strażaków.
Tak koronkowego, dokładnego systemu
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Jak mają się w tym wszystkim znaleźć
uczelnie?
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zawodowych, być elastycznym. Po co
to na przykład socjologowi? Przecież
ma zawód w ręku... Akurat... Absolwent
socjologii powinien łączyć w sobie

— Powinniśmy rozwinąć doradztwo
zawodowe w gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych. Uczniowie powinni
wiedzieć, że inwestycja w informatykę
szybciej się im zwróci niż na przykład
w resocjalizację. Niech wiedzą, dlaczego
nie ma dokładnego prognozowania, jak
wygląda praca w różnych zawodach i przede
wszystkim, że o sukcesie na rynku pracy
decyduje nie tylko kierunek studiów.

POWINNIŚMY ROZWINĄĆ
DORADZTWO ZAWODOWE
W GIMNAZJACH
I SZKOŁACH
PONADGIMNAZJALNYCH.

Co więc?
— To, czego się w czasie studiów nauczyło
— w szkole i poza murami uczelni, czyli
kompetencje pozazawodowe, także miękkie,
znajomość języków obcych.
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kompetencje umożliwiające mu pracę
choćby w zawodzie PR-owca, doradcy
klienta, marketingowca, handlowca,
redaktora i oczywiście badacza,
analityka.
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I to, jaki ma się kapitał społeczny. Czyli
znajomości...
— Jasne, ale nie chodzi o znajomości,
które dają pracę. Ale o takie, które dają
wiedzę. Ludzie są źródłem najcenniejszych
informacji, trzeba tylko wiedzieć, kogo
zapytać. W amerykańskim biznesie
panuje rozróżnienie na know-how i know
-who. Kapitał społeczny, umiejętność
pracy z ludźmi, uczenia się od nich to
potężna rzecz. A jeśli chodzi o filozofa,
socjologa czy absolwenta stosunków
międzynarodowych na rynku pracy, to za
granicą, zwłaszcza w Niemczech i Austrii,
takie osoby łączą wiedzę ze studiów
z konkretnym zawodem.
Dla wiedzy i własnej satysfakcji
ukończyli filozofię, bo ich pasjonowała,
a w międzyczasie zdobyli zawód tokarza
czy spawacza. Ktoś powie — strata czasu,
a ja pytam dlaczego? Dlaczego bycie
mądrym, obytym, oczytanym ma
być stratą czasu?

Tymczasem dziś w kształceniu na poziomie
ogólnym króluje raczej wąska specjalizacja,
a przecież nie tędy droga. W 2013 roku
szczegółowo opisali to w swoim raporcie
naukowcy z uniwersytetu Stanforda:
Michael Barber, Katelyn Donnelly i Saad
Rizvi [„An Avalanche Is Coming. Higher
Education and The Revolution Ahead”].
Wskazywali, że edukację wyższą czekają
kompleksowe zmiany. Uczelnie powinny
się podzielić na te wyspecjalizowane na
rzecz danej branży czy niszy rynkowej i te
dające wiedzę ogólną — jedne powinny
być lokalne, inne ogólnonarodowe.
Według nich szkoły muszą też postawić
na nowsze formy nauki, w tym masową
edukację z wykorzystaniem internetu.
A dlatego, że nas wszystkich czeka proces
nauki i doskonalenia się przez całe życie
oraz kilka zmian zawodów.

Przyszłością jest oczytany filozof-spawacz?

A jak to przenieść na polski grunt?
Jak uratować tego socjologa,
filozofa czy absolwenta stosunków
międzynarodowych? Pracodawcy
twierdzą, że ci absolwenci nie mają
im wiele do zaoferowania.

— Pewnie, taka elastyczność zawodowa już
coraz częściej jest spotykana w Polsce. O!
W lecie klimatyzację instalował mi doktor
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Wiedza zdobyta w okresie studiów,
łączenie kompetencji, świadomość
wyboru. Co jeszcze pomoże młodym
przygotować się do rynku pracy?

właśnie filozofii. Niech taki człowiek będzie
filozofem, a dla rynku niech się nauczy
innej konkretnej rzeczy. Wie pan, ilu
specjalistów, prezesów, dyrektorów
w Niemczech i Austrii zaczynało
w kształceniu zawodowym? A potem
kończyli studia, taki zestaw kompetencji
jest bardzo dobrym wyborem. Ale
żeby się zdecydować na taką ścieżkę
kształcenia, trzeba mieć odpowiednią
wiedzę, czyli wracamy do doradztwa
zawodowego... Bez niego tysiące
młodych dokonuje przypadkowych
wyborów. Nie dalej niż kilka dni temu
rozmawiałam z młodą kobietą, która
zakomunikowała mi, że zamierza
studiować psychologię, bo nie rozumie
i nie lubi matematyki. Nie z pasji, nie
z chęci pogłębienia zainteresowań, ale
dlatego, żeby uciec przed matematyką.
Jaki z niej będzie psycholog przy takiej
motywacji? Jak ona ma wejść do tego
zawodu, skoro wybrała go przypadkiem?

TWOJA KARIERA 2016

— Dobrze by było, gdybyśmy postawili na
dualne systemy kształcenia w szkołach
średnich. Taki rodzaj kształcenia realizowany
w ścisłej kooperacji z pracodawcami daje
obycie, wiedzę i rozeznanie w rynku pracy.
Kiedyś były też wycieczki po zakładach pracy
organizowane dla uczniów. Dziś z tego na
szerszą skalę zrezygnowano, a szkoda, bo
kto przekaże informację o samej pracy lepiej
niż przedstawiciele konkretnych zawodów?
W Austrii wycieczki po zakładach pracy
maszerują ciągle, do tego firmy robią różne
filmy, akcje z cyklu „Drzwi otwarte”. Dlatego
uczniowie, wybierając studia, wiedzą, czego się
spodziewać w różnych zawodach. Połączmy to
wszystko i nie oczekujmy, że odpowiedzialność
za powodzenie młodych na rynku pracy
weźmie tylko i wyłącznie uczelnia.
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4.
MAMY DYPLOMY, NIE MAMY ZAWODÓW
W najbliższych latach potrzeby rynku pracy i możliwości systemów
edukacyjnych w całej Europie będą się coraz bardziej rozjeżdżały.
Luka kompetencyjna będzie tak duża, że nie da się jej zniwelować
najlepszą nawet polityką emigracyjną. Co wtedy?

Bartosz Sendrowicz

TWOJA KARIERA 2016

Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Ełku
właśnie podpisał nowy kontrakt, i to z nie byle
kim — z firmą GM. Będzie produkował wiązki
elektryczne do opli. Od zaraz potrzebnych
jest 250 pracowników, a w województwie
bezrobocie przekracza 16 proc., powinno być
więc mnóstwo kandydatów. Tymczasem Dariusz
Kuprewicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Ełku, rozkłada ręce. — Nie ukrywam, że jest
problem z naborem tych ludzi — mówi.

naprawdę trudny czas. Po 2030 roku miejsc
pracy będzie ponad 44 mln, a dostępnych
pracowników tylko nieco więcej niż 36 mln.
I — jak wynika z danych BCG — podobne
problemy, choć o mniejszym nasileniu,
czekają niemal każdą z 25 największych
gospodarek świata.
W Polsce może zabraknąć nawet 5 mln par
rąk do pracy. Z szacunków BCG wynika,
że gdyby w ciągu dekady firmy na świecie
nie miały kłopotów z zatrudnieniem
pracowników, wyprodukowałyby towary

Nie tylko na Warmii i Mazurach bezrobotni
nie pasują do potrzeb pracodawców.
Dzieje się tak w całym kraju, bo mamy
nadprodukcję humanistów z dyplomami
uczelni wyższych i niedobór pracowników,
którzy mają wykształcenie techniczne.

W POLSCE MOŻE
ZABRAKNĄĆ
NAWET 5 MLN
PAR RĄK DO PRACY.

WIELKA DZIURA
NA RYNKU PRACY
Tzw. luka kompetencyjna to specjalność nie
tylko Polski. Już teraz wielu pracodawców
w całej Europie ma problem z zatrudnieniem
pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.
A w najbliższej dekadzie sytuacja będzie się
pogarszać. Z danych firmy doradczej Boston
Consulting Group wynika, że Niemcy czeka

i wyświadczyły usługi warte dodatkowo
10 bln dol. O tym, że prognoza BCG ma szansę
się sprawdzić, przekonują aktualne dane
z niemieckiego rynku pracy, z których jasno
wynika, że luka już teraz jest spora. W 2015 roku
z deficytem odpowiednio wykwalifikowanej
siły roboczej Niemcy mieli do czynienia w 96
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spośród 619 wydzielonych grup zawodów.
Największe dotyczyły absolwentów studiów
technicznych, np. mechatroników. Na drugim
miejscu uplasowali się wykwalifikowani
rzemieślnicy np. hydraulicy czy osoby
serwisujące układy ogrzewania i klimatyzacje.
To absolwenci szkół zawodowych średniego
szczebla.

niż techniczne i zawodowe. Z danych Komisji
Europejskiej wynika, że jest tak w Wielkiej
Brytanii, Szwecji, Portugalii, Hiszpanii,
Niemczech, na Węgrzech, Malcie i Litwie.
W Polsce w zeszłym roku 52 proc. wybrało
technika i zawodówki, a 48 proc. licea.
Ale jeszcze w 2012 roku proporcja
była odwrotna. Jak powstrzymać coraz
szerzej otwierające się nożyce braków
kompetencyjnych na rynku pracy? —
Rozwinąć politykę migracyjną, zadbać
o zwiększenie aktywności zawodowej
kobiet, wydłużyć wiek emerytalny, kształcić
się przez całe życie — wyjaśnia Rainer Strack
z BCG. W październiku ubiegłego roku
Strack prezentował wyniki raportu w trakcie
berlińskiej edycji konferencji TED. Już wtedy
przyznał, że wszystkie wymienione powyżej
czynniki mogą nie wystarczyć do zniwelowania
luki kompetencyjnej. Kluczowa będzie też
robotyzacja. Zdaniem Stracka roboty przejmą
wiele prac, nie tylko w przemyśle, ale także
w biurach czy usługach. Ale pojawią się też
nowe prace, a kandydaci będą musieli szybko
zdobyć odpowiednie kompetencje.
— W tym sensie technologia tylko pogłębi lukę
kompetencyjną, a istotne stanie się uczenie
przez całe życie – ocenił.

PROBLEM ZE
SZKOLNICTWEM
ZAWODOWYM
Z takim samym problemem mierzą się też
Brytyjczycy. Prof. Alison Wolf, wykładowczyni
na brytyjskim King’s College i ceniona
na Wyspach ekspertka od rynku pracy,
przestrzega, że Anglię czeka „załamanie podaży
wykwalifikowanych rzemieślników”. Cytowana
przez „Guardiana” przekonuje, że źle położony
jest środek ciężkości w finansowaniu brytyjskich
szkół. — Zbyt dużo pieniędzy przeznacza się
na utrzymanie uniwersytetów. A to uderza
w techniczną naturę naszego kraju, bo brakuje
pieniędzy na szkolenie zawodowe — uważa.
Jednocześnie podkreśla, że brytyjski
system edukacyjny „produkuje” za dużo
osób z ogólnym wykształceniem wyższym.
Oczywiście kosztem wykwalifikowanych
robotników i techników. Zdaniem prof.
Wolf w ten sposób nie da się powstrzymać
luki kompetencyjnej. Dla Artura
Dzigańskiego, szefa Zespołu Szkolnictwa
Zawodowego w Wydawnictwach Szkolnych
i Pedagogicznych, nierówności w finansowaniu
szkolnictwa nie są zaskoczeniem.

JAK SIĘ

Twarde kwalifikacje są pożądane przez
pracodawców. Świadczy o tym raport
„Niedobór talentów” przygotowany
przez agencję doradztwa personalnego
ManpowerGroup. Wynika z niego, że
najbardziej brakuje kompetentnych
pracowników fizycznych (np. tokarzy,
spawaczy), inżynierów różnych specjalności
i operatorów produkcji.

— Szkolnictwo zawodowe jest znacznie
droższe i trudniejsze do zrealizowania
na wysokim poziomie, trudniej w nim
o mierzalne efekty, dlatego mniej chętnie się
je finansuje — mówi. Nie pomagają też sami
młodzi Europejczycy, których spora część
chętniej wybiera szkolnictwo ogólnokształcące

TWOJA KARIERA 2016

PRZEKWALIFIKOWAĆ?

W sumie autorzy raportu wymieniają dziesięć
zawodów, w których deficyt wykwalifikowanej
siły roboczej jest największy.
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Oprócz wymienionej trójki na kolejnych
siedmiu miejscach tego zestawienia
próżno szukać absolwentów kierunków
humanistycznych. No, chyba że na siłę
uznamy, że do tej kategorii zaliczają się
sprzedawcy, którzy zajmują siódme miejsce.
Oczywiście nie oznacza to, że humaniści nie
mają czego szukać na rynku pracy. Jednak
ich droga do zawodowej samodzielności
jest zazwyczaj dłuższa. To szczególnie ważne,
zwłaszcza dla pracowników na początku
kariery zawodowej.

JAK NAUCZYĆ SIĘ
NOWEGO ZAWODU?
— Najłatwiej jest zdobyć nową
profesję, wybierając ścieżkę zawodów
jednokwalifikacyjnych, takich jak np. fryzjer,
kucharz, sprzedawca czy dekarz — mówi Artur
Dzigański. Zawody te zakładają opanowanie
tylko jednej kwalifikacji (maksymalnie
zawód może mieć trzy kwalifikacje), czyli np.
w przypadku fryzjera: wykonywania zawodów
fryzjerskich, a dekarza: wykonywania robót
dekarskich. Kwalifikacje potrzebne w tych
profesjach można zdobyć, kończąc szkołę

TWOJA KARIERA 2016

Pokazujemy ten ranking Pawłowi,
25-letniemu absolwentowi politologii na
prywatnej warszawskiej uczelni. Szuka on
rozsądnego zajęcia od dwóch lat. — Idealnie
byłoby, gdyby udało mi się znaleźć pracę
jako urzędnik — mówi. Na razie jednak
spektrum jego zajęć jest dosyć szerokie —
od układania towarów w supermarkecie,
przez pisanie kampanii promocyjnych
dla nowej marki napojów, po wsparcie
informatyczne w niewielkiej agencji PR.
W wakacje wyjeżdżał ze znajomymi do
Niemiec, by pomagać na budowach. Teraz
jednak uznał, że pora się ustabilizować.
Daje sobie na to rok. Jak nie uda mu się
znaleźć pracy, która pozwoli wynająć
małe mieszkanie i zapewni utrzymanie,
wyjedzie i znów będzie pracował w ekipie
remontowej w Niemczech.

U NASZYCH ZACHODNICH
SĄSIADÓW, W NIEMCZECH,
DEKARZ „WYCIĄGNIE”
NAWET OD 9 DO 12 EURO
BRUTTO ZA GODZINĘ.

zawodową lub kwalifikacyjne kursy zawodowe
(KKZ). Organizują je prywatne szkoły, a koszt
ukończenia kursu dla zawodu z jedną
kwalifikacją wynosi od 500 zł do 2 tys. zł.
Cena rośnie wraz z liczbą kwalifikacji.
Ukończenie kursów zawodowych to szansa
dla tych osób, które chcą uzupełnić swoje CV
o nowe kwalifikacje. Lista zajęć jest wyraźnie
krótsza niż szkolna. — Liczba godzin na kursach
to 65 proc. godzin w kształceniu szkolnym —
tłumaczy Dzigański. — Ustawodawca uznał, że
osoby dorosłe decydujące się na uzupełnienie
kompetencji mają wiedzę ogólną, nierzadko
pewne doświadczenia zawodowe i nie muszą
przechodzić pełnej ścieżki. Uzupełniają więc
jedynie braki w kształceniu teoretycznym
i praktycznym, także z wykorzystaniem technik
kształcenia na odległość — wyjaśnia.

Po lekturze rankingu ManpowerGroup
mina mu rzednie. — Przydałby się fach
w ręku, a trudno o tym mówić, gdy się
skończyło politologię... — konstatuje. Dużo
łatwiej byłoby, gdyby nasz rozmówca mógł
pochwalić się chociaż jedną konkretną
kwalifikacją, najlepiej oficjalnie potwierdzoną.
Przykład Pawła jest specyficzny, bo ma
on skończone studia. Czasami jednak
odpowiednie szkolenie zawodowe może być
niezbędne także w przypadku absolwentów
szkół wyższych. Drogą tą podążyć też mogą
oczywiście absolwenci szkół zawodowych,
techników czy liceów ogólnokształcących.

W praktyce oznacza to, że np. kandydat na
dekarza spędziłby w trybie szkolnym
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NIEKTÓRE OFERTY
ZAWIERAJĄ CAŁKIEM
ATRAKCYJNE DODATKI,
NP. 5 EURO, ALE NETTO,
DIETY ZA KAŻDĄ
GODZINĘ ROBOCZĄ.

1,1 tys. godzin na nauce zawodu. Z czego
350 godzin to kształcenie wspólne dla
wszystkich zawodów budowlanych,
a 750 godzin to roboty dekarskie. Jeśli
natomiast na zdobycie tej profesji zdecyduje
się na przykład nasz rozmówca, to na nauce
zawodu spędzi 715 godzin, w trybie zaocznym.
Na dodatek część, nie wychodząc z domu,
metodą e — learningu. Kursy prowadzą
m.in. centra kształcenia ustawicznego czy
zakłady doskonalenia zawodowego. Ze
względu na możliwość uczenia się nowego
zawodu na odległość czas trwania kursu liczy
się w godzinach, a nie np. podając liczbę
weekendowych zjazdów.

Cechą charakterystyczną emigrantów, którzy
dużą falą popłynęli do Wielkiej Brytanii po
2004 roku, było imanie się prostych prac. To
wystarczyło, by zarabiać więcej niż w kraju. —
U naszych zachodnich sąsiadów, w Niemczech,
dekarz „wyciągnie” nawet od 9 do 12 euro brutto
za godzinę. Niektóre oferty zawierają całkiem
atrakcyjne dodatki, np. 5 euro, ale netto, diety za
każdą godzinę roboczą — opowiada Artur Ragan
z agencji doradztwa personalnego Work Express.

Ale ukończenie KKZ to niejedyny wymóg,
który trzeba spełnić, by pochwalić
się nowym zawodem. Należy jeszcze
zdać składający się z części pisemnej
i praktycznej egzamin przed okręgową
komisją egzaminacyjną. Chęć przystąpienia
do niego trzeba zgłosić komisji
przynajmniej cztery miesiące wcześniej,
a zazwyczaj jest on przeprowadzany kilka
razy w roku.

ZA GRANICĘ
Z NOWĄ PROFESJĄ
Zdobycie nowego zawodu może otworzyć
wiele drzwi na rynku pracy, ale też
oznaczać konieczność przeformułowania
dotychczasowych wyobrażeń o zawodowej
przyszłości. — Mnóstwo moich kolegów ze
studiów pracuje poniżej swoich kwalifikacji,
także za granicą. Mając zawód, oficjalnie
mogliby zarabiać więcej — mówi Paweł.
Żeby jednak został on uznany za granicą,
trzeba zdobyć tzw. Europass, czyli suplement
potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Po
zerknięciu do niego zagraniczny pracodawca
będzie miał jasność co do kompetencji
nowego pracownika. Europass wydają
bezpłatnie okręgowe komisje egzaminacyjne.

Szczególnie ciekawy wydaje się ten drugi zawód.
Wymaga opanowania tylko jednej kompetencji
— świadczenie usług opiekuńczo — wspierających
osobie starszej. W trybie zaocznym zajmie
to nieco ponad 800 godzin. A to jedna
z najbardziej pożądanych profesji za granicą.
Co prawda często wykonują ją pielęgniarki,
ale rynek zagraniczny jest tak chłonny, że
„przekwalifikowani” także znajdą zajęcie.
— Opiekunowie w Norwegii zarobią
w przeliczeniu kilka tysięcy złotych na rękę.
A największy rynek na takie usługi jest
w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii
i we Francji — mówi Ragan.

2894938
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Ten sam pracownik w Norwegii zarobi co
najmniej 170 koron brutto na godzinę,
w przeliczeniu — bagatela — 80 zł. — Do tego
dochodzą bardzo zachęcające odliczenia,
np. kosztów dojazdów do rodziny w kraju
pochodzenia — dodaje Ragan. Warunkiem
koniecznym jest jednak opanowanie języka
w stopniu komunikatywnym. A dekarz to
przecież niejedyny zawód, w którym bez trudu
można zarabiać za granicą. — Najpopularniejsze
na dzisiejszym rynku pracy profesje, których
można się nauczyć na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych, to chyba technik informatyk
i opiekun osoby starszej
— podpowiada Dzigański.
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5.
MŁODZI OPÓŹNIAJĄ
WEJŚCIE NA RYNEK PRACY
Bezrobocie wśród młodych osób przestało rosnąć, ale też
coraz mniej z nich wchodzi szybko na rynek pracy. Między
innymi te wnioski, a także sugestie, jak naprawić sytuację,
przedstawiają analitycy Międzynarodowej Organizacji Pracy
w najnowszym raporcie.

Bartosz Sendrowicz

— zamieszkane wyłącznie przez osoby
do 24. roku życia, z różnym poziomem
wykształcenia, wszystkie bezrobotne. O tyle
w ostatnich ośmiu latach powiększyło
się grono bezrobotnych nasto —
i dwudziestokilkulatków w państwach
członkowskich MOP.

TWOJA KARIERA 2016

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)
w raporcie „Global Employment Trends for
Youth 2015” sprawdziła m.in., ile osób do 24.
roku życia (włącznie) nie ma pracy, jak długo
jej szuka i jaki jest procentowy udział młodych
kobiet uczestniczących w rynku pracy.
Według MOP sytuacja poprawia się od kilku lat,
ale młodzi ciągle nie radzą sobie na rynku pracy
tak dobrze jak przed kryzysem z lat
2008-09. Widać to, analizując na przykład stopę
bezrobocia. Od 2010 do 2014 roku utrzymywała
się ona na poziomie około 13 proc. Według
przewidywań w tym roku 13,1 proc. aktywnych
zawodowo młodych osób w wieku 15-25 lat
będzie bezrobotnych. To wyraźnie więcej niż
przed kryzysem — wówczas bezrobocie w tej
grupie wiekowej sięgało 11,7 proc.

BEZROBOCIE NIŻSZE
W AZJI, WYŻSZE W EUROPIE
„Nie jest łatwo być dzisiaj młodym na rynku
pracy” — napisali analitycy MOP w raporcie
z 2013 roku. Niestety, to samo zdanie cytują
w tegorocznej edycji. Choć są regiony
na świecie, w których pobrzmiewa ono
głośniej, i takie, w których ledwo je słychać.
Na przykład, brak pracy wśród młodych jest
względnie niewielkim problemem w Azji
Wschodniej i Południowej (w niektórych
krajach kłopotem może być wręcz praca
zbyt młodych osób). Bezrobocie wśród
nich sięga tam odpowiednio

Wyrażona w procentach różnica nie jest może
imponująca, zdecydowanie większe wrażenie
robią liczby bezwzględne. Przed kryzysem na
świecie było 70,5 mln młodych bezrobotnych,
dziś jest ich o trzy miliony więcej.
Wyobraźmy sobie Warszawę, Kraków
i Łódź — trzy największe polskie miasta
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Zapewniamy naszym pracownikom:
- rodzinną atmosferę sprzyjająca dobrej komunikacji wewnętrznej i współpracy,
- jasne reguły pracy i wynagrodzenia,
- wspieranie rozwoju osobistego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- partnerskie podejście do pracownika,
- szacunek dla równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, work-life balance.
Jeżeli zależy Ci na rozwoju i stabilnej pracy w przyjaznej atmosferze i zgranym zespole. Jeśli jesteś osobą komunikatywną,
przebojową, masz głowę pełną pomysłów, a do tego znasz język angielski, niemiecki lub francuski w stopniu komunikatywnym – skontaktuj się z nami i rozpocznij pracę w jednym z naszych oddziałów. Dziś pracujemy w: Międzychodzie,
Poznaniu, Warszawie, Warce, Ostrołęce, Gorzowie Wielkopolskim, Olsztynie, Toruniu i Szczecinie.
Być może w najbliższej przyszłości otworzymy oddział blisko Ciebie…
ABC-Czepczyński Sp. z o.o. Sp. K. od 1997 roku pomaga Klientom w organizacji transportu drogowego na terenie całej
Europy. Jest to firma wiodąca w ramach Grupy Czepczyński, która skupia działalność kilku branż w rękach właściciela
i Prezesa Zarządu: Artura Czepczyńskiego.

czas wybrać
najlepszą drogę do kariery!

Dołącz do nas, jeśli czujesz że….

Grupa Czepczyński

WWW.CZEPCZYNSKI.PL
skontaktuj się z nami: rekrutacja@abc-czepczynski.pl
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10,9 proc. i 10 proc.
Gorzej jest w Ameryce Południowej
(liczonej razem z Karaibami) — kłopoty ze
znalezieniem pracy dotyczą co ósmego
aktywnego zawodowo młodego mieszkańca
tego regionu, za to już np. na Środkowym
Wschodzie co czwartego, a w Afryce
Północnej co trzeciego.

Z RAPORTU WYNIKA
TAKŻE, ŻE KRYZYSY
NAJMNIEJ WPŁYWAJĄ
NA NISKOPŁATNE
STANOWISKA PRACY
DLA MŁODYCH.
młodych ludzi uczestniczących w rynku pracy
spadł z 59 proc. do 47,3 proc. To oznacza,
że jest o blisko 30 mln więcej młodych osób
w wieku poniżej 25 lat, które nie weszły na
rynek pracy. Powodów jest kilka.

TWOJA KARIERA 2016

Warto też zaznaczyć, że w tych dwóch ostatnich
regionach jest największa dysproporcja
między pracą kobiet i mężczyzn. W przypadku
dziewcząt bezrobocie sięga 45 proc., jeśli zaś
chodzi o mężczyzn, to ponad 20 proc.
Dla porównania, w niektórych regionach Azji
jest mniej niepracujących kobiet niż mężczyzn,
w innych różnice na korzyść panów sięgają
co najwyżej jednego punktu procentowego.
Z bezrobociem nie najlepiej radzą sobie
kraje zakwalifikowane przez MOP do grupy
wysokorozwiniętych, czyli np. Kanada, Stany
Zjednoczone i państwa Unii Europejskiej.
Odsetek młodych błądzących na rynku
pracy był i jest w nich wyraźnie wyższy niż
średnia podana przez Organizację dla ogółu
(przypomnijmy — 13,1 proc.). W tym roku
z trudnościami boryka się mniej więcej co
szósty młody i aktywny zawodowo Europejczyk,
Kanadyjczyk czy Amerykanin (około 16 proc.).

— Część z tych osób przedłuża edukację, np.
wybierając kolejne studia czy szkoły, część
weszła do szarej strefy, a jeszcze inni przesunęli
się do grupy NEETs, czyli nie pracują, nie uczą
się ani nie szkolą — wyjaśnia Łukasz Kozłowski,
analityk z organizacji Pracodawcy RP.
Badacze przygotowali także wiele rekomendacji
dla rządów państw członkowskich. Sugerują,
by politycy priorytetowo potraktowali kwestie
związane z zatrudnieniem młodych. Uważają,
że zasiłki czy zapomogi dla bezrobotnych
powinny być w części wypłacane również
osobom zatrudnionym w niskopłatnych
pracach lub na kontraktach czasowych. Do
tego doradzają, że sposobem na rozwiązanie
kłopotów młodych są jakościowe staże, czyli
takie, w ramach których szkoły współpracują
z biznesem, a wszystko pod auspicjami władz
państwowych. Zdaniem badaczy młodzi muszą
mieć zapewnione miejsce do nauki zawodu (to
właśnie miałby gwarantować udział państwa),
jasno wyznaczone zasady pracy i kryteria
oceny. Koszty ich praktyk sprawiedliwie
powinny podzielić między siebie firmy, szkoły
i państwo, a wszystko powinno być poparte
odpowiednimi przepisami prawa.

Z raportu wynika także, że kryzysy najmniej
wpływają na niskopłatne stanowiska pracy
dla młodych. Odsetek bezrobotnych
w takich pracach wynosił na przestrzeni
ponad dwóch dekad mniej więcej 10 proc.
Tymczasem w wysokokwalifikowanych,
wysokopłatnych zawodach rozpiętość
wynosiła od 12,5 proc. do prawie 18 proc.

MŁODZI PÓŹNIEJ
ZACZYNAJĄ PRACĘ

— Staże dają młodym doświadczenie
i umożliwiają poznanie wymagań firm, dobrze
zrealizowane pozwalają ograniczyć luki
kompetencyjne — przekonują analitycy MOP.
I dodają, że dziś okres przejścia od edukacji do
zatrudnienia w satysfakcjonującej pracy wynosi
19 miesięcy. Staże mogłyby go znacznie skrócić.

Badacze zwracają też uwagę, że od lat na
rynek pracy wchodzi coraz mniej osób, i to
mimo że grono młodych ludzi na świecie
wyraźnie się poszerzyło. Na przestrzeni
23 lat — od 1991 do 2014 roku — odsetek
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6.
PODYPLOMOWE PO LICENCJACIE?
Dzisiejsze planowanie ścieżki edukacji przypomina wyścig
zbrojeń. Trzeba umieć więcej i być lepszym niż rówieśnicy, bo
inaczej nici z pracy. Czy na pewno?

Marta Piątkowska

— Boję się, że podejmę złą decyzję
i jedynie pogorszę swoje szanse na
znalezienie pracy. Wszyscy mówią, że
jakoś to będzie, ale mnie to wcale nie
uspokaja. Siostra koleżanki z roku ma
32 lata i wciąż mieszka z rodzicami, śpi
w pokoju razem z babcią. Wiem, że to
nie koniec świata, ale ja tak nie chcę
— zwierza się Ewa. Po cichu przyznaje, że
już teraz czuje się gorzej przygotowana
od rówieśników. Na 30 osób w jej grupie
aż osiem studiuje równolegle drugi
kierunek, a dziesięć ma pracę. — Muszę
ich jakoś dogonić, ale nie wiem jak
— martwi się. Trwający od dekady
szturm na uczelnie spowodował, że
samym tytułem magistra ciężko dzisiaj
zrobić wrażenie. Tylko w latach 2013
— 14 studiowało w Polsce 1,55 mln
osób. Równocześnie — w zależności
od grupy, na której przeprowadzono
badanie — nawet do 80 proc. studentów
deklarowało, że ma na koncie pierwsze
doświadczenie zawodowe.

TRWAJĄCY OD DEKADY
SZTURM NA UCZELNIE
SPOWODOWAŁ, ŻE SAMYM
TYTUŁEM MAGISTRA
CIĘŻKO DZISIAJ
ZROBIĆ WRAŻENIE.

Choć pracują w różnych zawodach,
wszystkim zdobyta wiedza się przydała.
Ewa jest przekonana, że na swoim
wyborze nie straci, o ile zamiast brnąć
w magistra filologii, wybierze atrakcyjny
kierunek studiów magisterskich bądź
podyplomowych.
Z magisterskimi jest problem, bo oferta
kierunków, na które może pójść, nie
odpowiada jej potrzebom. Podyplomowe
oferują znacznie więcej, ale teoretycznie
przeznaczone są dla osób, które mają już
pewne doświadczenie zawodowe i będą
potrafiły przełożyć teorię na praktykę.

TWOJA KARIERA 2016

Ewa ma dylemat. A starsza siostra
podpowiada jej trzecie rozwiązanie
— idź do pracy, potem dokończysz naukę.

Ewa ma 21 lat. Jeżeli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, w tym roku uzyska
tytuł licencjata. Kierunek studiów —
filologia polska. Ukończyli go również jej
rodzice i starsza siostra.

Z danych GUS wynika, że liczba
słuchaczy studiów podyplomowych
rośnie z roku na rok mniej więcej
39
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o 10 proc. W latach 2012 — 13 było
ich blisko 173 tys. Ewa za namową
rodziców skorzystała z pomocy doradcy
zawodowego, który po namyśle
zasugerował jej studia podyplomowe.
Argumentacja — zdobędzie sieć
kontaktów zawodowych, bo na zajęciach
spotka osoby, które już pracują w danej
branży. Ponieważ część zajęć będzie
prowadzona przez praktyków, pozna
prawdziwe oblicze środowiska, do
którego chce należeć. Szansa na to,
że ktoś szepnie jej kilka słów na temat
oferty pracy, jest również dużo większa
niż w przypadku studiów magisterskich.

zmieniają się nie tylko w obrębie branży,
ale czasem pracodawcy. Jedni będą
oczekiwali dyplomów i wezmą na siebie
praktyczne przeszkolenie kandydata,
inni zaś, że nowy narybek od razu
weźmie się do pracy. — Czytając aplikacje
tegorocznych absolwentów, widać, że
wiele osób odbyło w trakcie studiów
dodatkowe kursy. Standardowa ścieżka
licencjat i magister wydłużyła się o studia
podyplomowe — mówi Sylwia Chwastyk-Kolasa, ekspertka agencji zatrudnienia
ManpowerGroup.

Kolejny plus — studia podyplomowe
w zależności od kierunku trwają
dwa, góra trzy semestry. W trakcie
przekazywana jest tylko wiedza
specjalistyczna z pominięciem
przedmiotów ogólnych. Jak łatwo
policzyć, Ewa ma szansę zaoszczędzić
nawet rok edukacji. Poza tym zajęcia
dopasowane są czasowo do osób
pracujących, więc śmiało będzie mogła
pierwszy raz w życiu zadeklarować
pełną dyspozycyjność podczas rozmowy
kwalifikacyjnej. Minusy? Podyplomówka
kosztuje, i to czasem słono. Jeżeli nie
masz doświadczenia zawodowego, nie
będziesz mieć do czego się odwoływać,
a to utrudnia naukę i obniża jej
efektywność.

STANDARDOWA
ŚCIEŻKA LICENCJAT
I MAGISTER
WYDŁUŻYŁA
SIĘ O STUDIA
PODYPLOMOWE.

— Niezależnie od tego, po ilu
szczeblach edukacji się wspinamy i jak
wiele obszarów na nich zgłębiamy,
pracodawcy bardzo cenią sobie
pracowników chcących się uczyć,
doskonalić, zdobywać wiedzę. Taki
pracownik przyczynia się z pewnością
do rozwoju firmy, w której pracuje. Stąd
inicjatywy związane z dokształcaniem
są jak najbardziej mile widziane i przez
pracodawców postrzegane na plus.

Eksperci po cichu przyznają, że nie ma
jednej złotej rady. Co więcej, proporcje
pożądanej wiedzy do doświadczenia

Zawsze jednak doradzam, by przy okazji
zgłębiania wiedzy zyskiwać również
doświadczenie praktyczne. Ono nie
tylko dostarczy poszukiwanych przez
firmy umiejętności, ale również pomoże
zweryfikować kandydatom, czy nabywana
przez nich wiedza jest faktycznie tym
obszarem, którym chcą się zajmować
w przyszłości w praktyce
— podsumowuje Sylwia Chwastyk-Kolasa.

MINUSY?
PODYPLOMÓWKA
KOSZTUJE,
I TO CZASEM SŁONO.
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7.
JESTEŚ SCEPTYKIEM CZY ALPINISTĄ?
O pokoleniu Y powiedziano już wiele, ale — jak pokazują
wyniki najnowszego badania „Pierwsze kroki na rynku pracy” *
przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte — zawsze
można coś dodać. Tym razem respondentów podzielono na
cztery grupy (tytanów, alpinistów, umiarkowanych i sceptyków),
które miały symbolizować ich podejście do pracy i jej roli
w życiu człowieka.

Marta Piątkowska

Wszystko po to, żeby pracodawcy, którym za
moment przyjdzie zatrudnić młodych ludzi,
wiedzieli, w jaki sposób skutecznie nimi
zarządzać oraz motywować ich do pracy.
Okazuje się, że pomimo łatki zwolenników
podejścia „najpierw życie, potem praca”
większość dzisiejszych studentów
i absolwentów (nie starszych niż 30 lat)
nastawionych jest na robienie kariery.
Co więcej, są gotowi wiele dla niej poświęcić.

(czyli osób urodzonych po 1984 r.
aż do wczesnych lat 90.) na cztery grupy.
33 proc. badanych okazało się tytanami,
27 proc. — alpinistami, 25 proc.
zakwalifikowano jako umiarkowanych,
a tylko 14 proc. jako sceptyków
(wartości zaokrąglone, dlatego
nie sumują się do 100 proc.).

KTO JEST KIM?

Tytani to grupa, która spełnia
się w pracy. Praktycznie wszyscy
przedstawiciele tego segmentu
pracowaliby nawet, gdyby nie
było to konieczne. Praca jest dla nich
źródłem spełnienia i satysfakcji.
Traktują ją też jako drogę do dobrobytu
i okazję do kontaktów z innymi ludźmi.
Żaden z tytanów nie zgadza się ze
stwierdzeniem, że praca to przykry
obowiązek. Dodatkowo uważają,
że praca jest wartością samą
w sobie, a nie tylko sposobem
na zrobienie kariery.

Eksperci Deloitte przebadali ponad
tysiąc młodych Polaków i pogrupowali
przedstawicieli pokolenia Y

ŻADEN Z TYTANÓW
NIE ZGADZA SIĘ
ZE STWIERDZENIEM,
ŻE PRACA TO PRZYKRY
OBOWIĄZEK.

TWOJA KARIERA 2016

TYTANI
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OSTATNIA GRUPA TO
SCEPTYCY. SĄ TO OSOBY,
DLA KTÓRYCH PRACA
TO RACZEJ OBOWIĄZEK
I SPOSÓB NA ZARABIANE
PIENIĘDZY.

ALPINIŚCI
Ich interesuje kariera, a praca jest
źródłem dobrobytu. Chociaż rzadziej
niż ogół twierdzą, że ich życie skupione
jest na pracy, to praktycznie wszyscy
pracowaliby nawet wtedy, gdyby nie
musieli. Deklarują, że w pracy „dają
z siebie 100 proc.”, i są zdania, że ciężko
pracując, mogą osiągnąć więcej niż inni.

ważna, ale pozostałe sfery życia również,
dlatego nie powinna ona wymagać
rezygnacji z osobistych zainteresowań.

SCEPTYCY

UMIARKOWANI

TWOJA KARIERA 2016

Kolejną grupą są umiarkowani — osoby,
dla których praca to przede wszystkim
możliwość rozwoju. Traktują ją jako
obowiązek wobec społeczeństwa
i wykonywaliby ją nawet, gdyby nie
potrzebowali pieniędzy. Jest dla nich
jednym z ważnych, ale niejedynym
elementem udanego życia. Rzadziej niż
inni widzą w pracy źródło kontaktów
z ludźmi i sposób na zapewnienie
dobrobytu. Są zdania, że praca jest

Ostatnia grupa to sceptycy — osoby,
dla których praca to raczej obowiązek
i sposób na zarabiane pieniędzy. Chcą, aby
umożliwiała im zajmowanie się również
innymi sprawami, i nie chcą rezygnować
ze swoich zainteresowań z uwagi na
obowiązki zawodowe. W porównaniu
z trzema pozostałymi segmentami
w mniejszym stopniu są gotowi poświęcać
się pracy oraz rzadziej uważają, że dzięki
niej mogą osiągnąć więcej niż inni.

* W badaniu udział wzięło 1128 osób z Polski w wieku od 19 do 30 lat będących
studentami lub absolwentami uczelni wyższych. Osoby do 25. roku życia stanowiły 84 proc.
grupy badanej. Średnia wieku respondentów wynosiła 23,6 roku. Trzy czwarte badanych
uczęszczało na studia o profilu biznesowym.
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8.
POKOLENIE Y STAWIA WARUNKI
Optymiści, sprawni technologicznie, wiedzą, czego chcą, mało
pokorni — takie jest pokolenie Y. Wchodzi na rynek pracy, stawia
warunki i wygrywa.

Patrycja Maciejewicz

Te cechy to oczywiście nie jest charakterystyka
wszystkich ludzi wchodzących dziś na rynek
pracy. Socjologowie pokusili się jednak o ukucie
pojęcia „pokolenie Y”. Nie ma jasnej granicy, kto
do niego należy. Badacze najczęściej mówią
o urodzonych w latach 80. i 90. Przekonują, że
mają wiele cech wspólnych. Pokolenie Y ich
zdaniem ma dużo indywidualizmu, wiary we
własne siły i wysokie oczekiwania. A więc inaczej
funkcjonuje na rynku pracy.

Czasy się zmieniają, a firmy, które tego nie
rozumieją, niestety, zostaną w tyle — mówi
Katarzyna Majcher, specjalistka ds. rekrutacji
w ManpowerGroup.
W szeregach PwC aż 60 proc. stanowią
osoby poniżej 35. roku życia. Podobnie jest
w pozostałych wielkich firmach konsultingowych
— Deloitte i EY.

LAJKI OD SZEFA

TWOJA KARIERA 2016

— Dziś nie ma już tak wielkiej skłonności do
poświęcania się pracy, do kariery za wszelką
cenę. Ważniejsza jest równowaga między pracą
a życiem prywatnym — mówi Ewa Zmysłowska,
dyrektorka działu HR w PwC Polska.

I TECHNOLOGIE
— To najmłodsze na rynku pracy pokolenie
jest bardzo mocno przyzwyczajone, że
wrzuca zdjęcie na Facebook i dostaje od razu
feedback, czy „lubi to” pięć osób, czy 50. I tego
samego oczekują od szefów — mówi Natalia
Pisarek z Deloitte. Ocena raz na rok czy nawet
dwa razy w roku to zdecydowanie za mało.

Wydawałoby się, że ten specyficzny egocentryzm
ma marginalne znaczenie, ale dla największych
firm to czynnik, który wpływa na całą politykę
rekrutacyjną. Dlaczego? Z powodów
demograficznych. Dziś pracodawcy mogą
jeszcze przebierać w kandydatach, jednak
za kilka lat, gdy ludzi w wieku produkcyjnym
będzie znacznie mniej, walka o pracownika
mocno się zaostrzy. Konkurencja jest olbrzymia.
Jeśli chce się ich zatrudniać, a takich szuka
część pracodawców, już dziś trzeba umiejętnie
przyciągać do siebie.

— To, co wyróżnia nowe pokolenie
pracowników, to biegłość w poruszaniu
się w nowych technologiach. Wychowani
w technologicznym świecie nie boją się ich
i doskonale wiedzą, jak ich używać. Co istotne,
mają też opanowaną umiejętność oduczania
się starych i szybkiego uczenia się nowych
technologii. W dobie zmian ta umiejętność jest
niezwykle cenna — mówi Agnieszka Polewka,
menedżerka ds. pozyskiwania nowych talentów

Celują w tym firmy doradcze, prawne i finansowe.
— Pokolenie Y to nasza przyszłość. Nie ma co
się obrażać na te ich mniej pozytywne cechy.
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Adam Krasoń, prezes PwC Polska.
Oczekują od szefów skrócenia dystansu. Bycia
mentorem, trenerem, prowadzenia przez ważne
tematy w firmie, ale równocześnie dawania pola
do popisu.

w firmie Philip Morris.
I choć dużo dziś słyszy się o bezrobociu wśród
młodych, to się okazuje, że posada sama
w sobie nie jest dla nich tak ważna jak dla
poprzednich pokoleń. — Nie są jej tak oddani,
nie podporządkowują jej różnych aspektów
swojego życia. Oprócz pracy jest przecież
jeszcze czas wolny, zainteresowania, i to są
obszary, których mocno bronią — mówi Majcher.

Coraz powszechniejsze staje się
przeświadczenie, że formalne wykształcenie

— Szybko się uczą, ale z drugiej strony też,
niestety, szybko się nudzą — wyjaśnia Agnieszka
Polewka, ekspertka. — To stanowi wyzwanie dla
ich szefów i działów HR. Na pewno są bardziej
elastyczni, tj. potrafią się przystosowywać do
pracy w różnych zespołach i projektach. Nie
boją się współpracy z kolegami na wyższych
stanowiskach, są bardziej otwarci w myśleniu
i działaniu, pewniejsi w wyrażaniu swoich opinii,
nie mają kompleksów — dodaje.

OSOBY LEDWIE PO
STUDIACH UWAŻAJĄ SIĘ ZA
SPECJALISTÓW, MYŚLĄ, ŻE
ICH POZYCJA ZAWODOWA
JUŻ POWINNA BYĆ WYSOKA,
CHOĆ DOPIERO ZACZYNAJĄ.

Inni nazywają te cechy bardziej wprost: brak
pokory i krnąbrność. Osoby ledwie po studiach
uważają się za specjalistów, myślą, że ich pozycja
zawodowa już powinna być wysoka, choć
dopiero zaczynają.

EGOCENTRYK

— Wykształcenie jest istotne, lecz to nie wystarczy.
Ważne, by kandydaci chcieli się angażować, tj.
uczyć, szukać nowych możliwości, rozwiązań
problemów, aby byli otwarci na uczciwą
współpracę i aby, mówiąc wprost, po prostu im
się chciało — tłumaczy Polewka.

Z badań wyłania się obraz pokolenia nie tylko
skupionego na sobie, ale również uważającego,
że pracodawcy są nieco nieprzystępni.
Badania satysfakcji już zatrudnionych młodych
pracowników prowadzone przez Deloitte
wskazują, że na co dzień w kontaktach z szefami
brakuje im komunikacji na wielu poziomach
— od bezpośrednich przełożonych
po top liderów firmy.

Laszlo Bock, wiceprezes Google’a do spraw
zasobów ludzkich, powiedział nawet, że
dobre stopnie wprawdzie nie szkodzą, ale są
bezużyteczne jako kryterium przy zatrudnieniu.

— Oni chcą się czuć włączani w pracę, a nie
tylko funkcjonować na zasadzie wykonawstwa
i dawania im części zadań bez pokazywania
szerszego kontekstu — tłumaczy Łukasz Mlost,
menedżer z Deloitte.

Co nie znaczy, że nagle bez żadnego
wykształcenia można aspirować do szczytów
biurowców w City. Szefostwo EY mówi o dawaniu
szansy „utalentowanym jednostkom”.

Te same wnioski płyną z badań PwC. — To
pokolenie mówi: „Dajcie nam realizować ważne
zadania. I niech to będzie ciekawe” — wyjaśnia

— Nasze analizy pokazały, że ocenianie studentów
na podstawie jedynie wyników z uczelni jest zbyt
tępym narzędziem rekrutacyjnym. Odkryliśmy,
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nie musi być najważniejsze, bo poziom uczelni
i same kierunki są różnej jakości, a poza tym
absolwenci wychodzą z uczelni z już częściowo
przeterminowaną wiedzą. W wielu instytucjach
finansowych zatrudnia się dziś chętnie
matematyków, fizyków, ale też biologów.
EY w Wielkiej Brytanii formalnie zrezygnowało już
nawet z wymogu wyższego wykształcenia.
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że nie ma dowodu na to, iż sukces na studiach
jest skorelowany z późniejszym sukcesem
w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych
— tłumaczy Maggie Stilwell, partnerka EY ds.
talentów.

Ponieważ średni staż pracy w jednym miejscu
to tylko dwa lata, firmy robią wszystko,
by zatrzymać pracownika dłużej. Nie ma
sensu mówić o pakiecie medycznym czy
sportowym. To standard. Takim standardem
staje się też organizowanie w firmie
wolontariatu, akcji non profit. Ma to sprawić,
że praca jest czymś więcej niż tylko pracą.

AKCJA REKRUTACJA

Ma też być mniej sztywno. Skrócenie
dystansu to spotkanie przy kawie czy
danie szansy, by zaprezentować się za
pomocą filmu wideo. Ręka wyciągnięta
do młodych to także zrewanżowanie
się „cefałką” firmy. PwC chce w czasie
spotkania przyjrzeć się kandydatowi,
a jednocześnie pokazać mu, z jaką
korporacją będzie miał do czynienia. Skala
działania, zasięg, profil — to wszystko
znalazło się w czymś w rodzaju CV, które
kandydaci dostają na spotkaniu.

Wszystko prowadzi do tego, że szukanie
pracowników odbywa się inaczej. — Rynek
pracodawcy się skończył. Już nie wystarczy
zamieścić ogłoszenie w gazecie lub serwisie
rekrutacyjnym, by kandydaci sami się zgłaszali.
Dziś to my wychodzimy do kandydatów.
Jesteśmy obecni w ich środowisku, na
uczelniach, targach pracy — mówi Agnieszka
Polewka. — Kiedyś przychodzili i pytali, jaka
będzie ich ścieżka kariery. Teraz pytają, jaki
będzie sens ich pracy.

Bank of America Merrill Lynch o pokoleniu Y:
Na świecie jest ich 2 mld. 86 proc. z nich żyje w krajach rozwijających się takich
jak Polska. Liczba milenialsów rośnie też w USA i Europie Zachodniej,
gdzie przybywa młodych imigrantów.
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W wielu krajach milenialsi są mniej zamożni niż ich rodzice, kiedy byli w ich
wieku. Często nie stać ich na kupno własnego mieszkania, częściej mieszkają
z rodzicami.
Są najlepiej wykształconym pokoleniem w historii, największa pokoleniowa
różnica dotyczy wykształcenia kobiet.
Są motorem napędowym gospodarki, łatwo opanowują nowinki
technologiczne, umieją stawiać na współdziałanie i współużytkowanie.
Stąd popularność aplikacji polegających na dzieleniu się zasobami.
Kupują online, a zmiana ich zwyczajów zakupowych jest relatywnie łatwa,
bo lojalność wobec marek jest niższa, ważna jest wygoda i cena.
Pokolenie Y jest zawsze online. Wiele rzeczy robi w biegu, w wolnej chwili,
niemal cały czas sprawdzając mobilne treści.
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9.
JAKIE ZAWODY
MAJĄ PRZYSZŁOŚĆ?
Medycyna, informatyka i odnawialne źródła energii — te trzy branże
będą rządzić rynkiem pracy w przyszłości. W trudnych czasach
ciągłej zmiany i niepewności to właśnie one są gwarancją stabilnej
kariery i dostatniego życia. Czasy ciepłych posad i wieloletnich karier
w tych samych firmach odchodzą powoli do przeszłości. Zewsząd
przekonuje się pracowników, zwłaszcza młodych, że teraz jest czas
permanentnej zmiany, a sukcesu na rynku pracy nie gwarantuje już
dostanie się do korporacji.

Bartosz Sendrowicz

TWOJA KARIERA 2016

Potrzebna jest elastyczność, umiejętność
szybkiego uczenia się i otwartość na zmiany,
bo w tę stronę zmienia się światowy i polski
rynek pracy. Statystyczny Amerykanin
z pokolenia dzisiejszych 50-latków zmieniał
pracę średnio siedem razy w ciągu kariery.
Polacy zmian się bali, ale wiele wskazuje na to,
że będą musieli przestać.

się społeczeństwa i rozwój technologii
informatycznych — uważa dr Łukasz Arendt,
badacz rynku pracy z Uniwersytetu Łódzkiego.
Arendt był w zespole prof. Elżbiety
Kryńskiej, który w 2013 roku opracował
narzędzie prognozujące popyt na zawody
w Polsce. Z danych zgromadzonych przez
zespół prof. Kryńskiej wynika, że pracy
nie zabraknie m.in. dla programistów
i inżynierów. Dla tych ostatnich coraz szerzej
otwierają drzwi firmy skupione wokół
źródeł odnawialnej energii. Tym bardziej
że Unia Europejska przyjęła ambitny plan
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Część młodych osób zaczynających dziś
karierę zawodową skończy ją w zupełnie
innym zawodzie niż bazowy. Trudno
jednoznacznie przewidzieć, w którą stronę
pójdą zmiany, bo te dzieją się tak szybko jak
nigdy. Ale można spróbować przewidzieć,
które branże i dlaczego zachowają stabilność.

W 2020 roku około 20 proc. energii powinno
być produkowane z odnawialnych źródeł
energii, m.in. słońca, wody czy wiatru. Co
to oznacza dla Polski? — Dla kraju, którego
gospodarka jest oparta na węglu, oznacza
to długotrwałą przebudowę — mówi
Arendt. A wraz z nią — dodaje — spory

PRACA DZIĘKI SŁOŃCU
— Rynek pracy będzie w przyszłości
kształtowany przez kilka megatrendów,
przede wszystkim globalizację, starzenie
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o najwyższym wskaźniku intensywności
deficytu. Oznacza to, że mimo zgłaszanych
do urzędów pracy ofert w rejestrach nie
pojawiali się bezrobotni o tym profilu.

wzrost zapotrzebowania na pracowników.
Potwierdza to Sławomir Reszke z firmy
OPEUS Energia zajmującej się budową
i serwisem instalacji fotowoltaicznych
(złożonych z kolektorów i baterii
słonecznych). — Odnawialne źródła energii to
nowe możliwości dla samorządów i biznesu.
Z roku na rok rośnie liczba inwestycji,
a w ślad za tym zapotrzebowanie na
producentów paneli, firmy instalatorskie oraz
wyspecjalizowanych pracowników — mówi.

Było tak w odniesieniu m.in. do
pielęgniarek i specjalistów pielęgniarstwa
geriatrycznego i onkologicznego,
lekarzy endokrynologów, ortopedów

Na razie jego słowa są tylko kolejną
prognozą, ale dane Urzędu Regulacji
Energetyki pokazują, że branża rośnie jak
na drożdżach. W 2013 roku moc paneli
fotowoltaicznych zainstalowanych w Polsce
wynosiła 2 megawaty, rok później już
21, a do końca tego roku ma to być
100 megawatów. — Szacujemy, że w ciągu
pięciu najbliższych lat tylko w domach
jednorodzinnych zamontowanych zostanie
500 tys. mikroinstalacji. A dofinansowania
z Unii Europejskiej czy Ministerstwa
Rolnictwa oznaczają dalszy rozkwit całego
sektora — komentuje Reszke.

ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA ENERGII
TO NOWE MOŻLIWOŚCI
DLA SAMORZĄDÓW
I BIZNESU.

Co więcej, praca będzie nie tylko
w Polsce. — Niemcy, po odejściu od energii
atomowej, bardzo mocno inwestują
w zieloną energię. Za moment może im
zabraknąć pracowników, a wtedy zwrócą
się po polskich specjalistów. Zresztą tak
było w przypadku informatyków
— dodaje Łukasz Arendt.

Obecnie średni wiek lekarza specjalisty to
55 lat, a pielęgniarek — według różnych
danych — od 44 do 47 lat. Niebawem
z tej grupy zawodów będzie odchodzić
więcej osób, niż do niej wchodzić. A na
dodatek część z tych, którzy zdecydują
się skończyć trudne studia medyczne,
z przyczyn ekonomicznych wyjedzie za
granicę. Z informacji resortu zdrowia wynika,
że średnie zarobki lekarzy z pierwszym
stopniem specjalizacji w Polsce to 6,7 tys. zł
brutto. Po przeliczeniu daje to około 20 tys.
euro rocznie. W Niemczech roczna pensja
jest czterokrotnie wyższa i sytuuje medyków
na czołowych pozycjach rankingów najlepiej
opłacanych branż. — Niewykluczone, że
to w tej branży czeka nas największa luka
kompetencyjna — podsumowuje Arendt.

INFORMATYK
NIE PRZEPADNIE
Kolejnym trendem mocno wpływającym
na rozwój rynku pracy będzie postępujące
starzenie się społeczeństwa. Zresztą już
teraz zawody medyczne i okołomedyczne
są potrzebne. Jak bardzo, widać z analizy
resortu pracy. W 2014 roku stanowiły one
niemal połowę (48,2 proc.) zawodów
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i traumatologów narządów
ruchu. A w przyszłości dynamika
zapotrzebowania na te zawody nie
spadnie. — Oprócz tego, że starzejące
się społeczeństwo będzie wymagać
opieki, czeka nas wymiana pokoleniowa
w zawodach medycznych
— wyjaśnia Arendt.
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10.
SPECJALISTÓW DO WALKI
Z CYBERPRZESTĘPCZOŚCIĄ
ZE ŚWIECĄ SZUKAĆ
W dobie szybkiego rozwoju nowoczesnych technologii eksperci
zajmujący się walką z atakami hakerów są na wagę złota.
Wysokość zarobków w sektorze prywatnym sprawia jednak, że
firmy są bezkonkurencyjne dla sektora publicznego. Ten problem
dotyka nawet FBI.

Małgorzata Kryda

TWOJA KARIERA 2016

Federalne Biuro Śledcze w Stanach
Zjednoczonych ma kłopot ze zwerbowaniem
specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa.

Tymczasem zapotrzebowanie na takich
pracowników z roku na rok jest coraz większe,
bo rośnie liczba ataków na instytucje rządowe
i prywatne. Niedawno głośno było o ataku
hakerów na amerykański system wydawania wiz
i paszportów. W październiku zeszłego roku FBI
wydało ostrzeżenie dotyczące ataków chińskich
hakerów kradnących wartościowe informacje
i dane z amerykańskich firm oraz agencji
rządowych. W grudniu 2014 roku głośno było
z kolei o ataku na Sony Pictures Entertainment.
Trop prowadził do... Korei Północnej.
W Polsce z kolei w czerwcu sporo się mówiło
o kradzieży danych klientów z Plus Banku.

WAŻNA JEST
WSZECHSTRONNOŚĆ
KANDYDATA, UMIEJĘTNOŚĆ
PRACY NA RÓŻNYCH
PLATFORMACH I SYSTEMACH
OPERACYJNYCH.

Zgodnie z opublikowanym niedawno
raportem udało się obsadzić tylko 82
ze 134 stanowisk dla informatyków ds.
cyberbezpieczeństwa, na których były
wakaty. Co więcej, pięć z 56 biur
terenowych w ogóle nie ma
zatrudnionych specjalistów do walki
z przestępczością w internecie.

TRUDNO ZNALEŹĆ
SPECJALISTÓW
Wymagania dla kandydatów do
pracy w jednostkach walczących
z cyberprzestępczością są bardzo wysokie.
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— Ważna jest wszechstronność
kandydata, umiejętność pracy na
różnych platformach i systemach
operacyjnych — mówi Mikołaj Makowski,
dyrektor działu IT Contracting Polska
w firmie doradztwa personalnego HAYS.
— Drugim elementem jest nieskazitelna
przeszłość zawodowa, to znaczy brak

takich specjalistów udało nam się
obsadzić cztery stanowiska. W sektorze
rządowym zapotrzebowanie jest takie
samo, natomiast zainteresowanie
kandydatów jeszcze mniejsze — mówi
Mikołaj Makowski.

PRYWATNY SEKTOR
WYSYSA EKSPERTÓW
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NAWET JEŚLI DOCHODZI
DO PRÓBY WŁAMANIA,
TO DOBRY SPECJALISTA
OD RAZU JĄ WYKRYJE
I ZMINIMALIZUJE STRATY.

Przyczyną niedoboru specjalistów w sektorze
publicznym są dużo niższe pensje niż
na stanowiskach w sektorze prywatnym
i łatwiejsze procesy rekrutacyjne. W Stanach
średnia płaca specjalisty do spraw
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni może
sięgać nawet 125 tys. dol. rocznie, a średnio
przekracza 70 tys. dol.

wpadek. Na podstawie CV sprawdzamy,
czy w poprzednich miejscach pracy
kandydata w czasie,
gdy był tam zatrudniony, nie doszło
do włamań. Przeglądamy prasę i internet,
ewentualnie dzwonimy do pracodawcy
i pytamy, czy dana osoba nie dopuściła
do ataku hakerskiego. Nawet jeśli
dochodzi do próby włamania, to
dobry specjalista od razu ją wykryje
i zminimalizuje straty. Dodatkowo
w sektorze rządowym wymagane jest
zaświadczenie o niekaralności,
co nie jest zasadą w sektorze
prywatnym — dodaje.

W Polsce kwoty te są niższe, ale i tak
różnica między sektorem prywatnym
a państwowym jest duża. — Prywatne
firmy nie szczędzą pieniędzy i oferują od
10 do 40 tys. netto na kontrakt. Kwota
zależy od wielkości firmy i doświadczenia
kandydata. Instytucje rządowe mogą
zaproponować maksymalnie 17-18 tys.
brutto na umowę o pracę, a są takie,
w których dla pracownika w budżecie
przewidziano tylko 4 tys. zł brutto.
Prowadzi to do sytuacji, gdzie w jednej
z placówek państwowych na 20
potrzebnych osób pracuje tylko jedna
— tłumaczy Makowski.

W Stanach Zjednoczonych kryteria
te są jeszcze bardziej wyśrubowane.
FBI zatrudni na tym stanowisku tylko
obywatela USA, który nie palił marihuany
w ciągu ostatnich trzech lat ani nie
zażywał żadnego innego nielegalnego
narkotyku przez ostatnie dziesięć lat.
Agencja bada nawet aplikujących
wariografem.

Co mogą więc zrobić instytucje rządowe,
by zażegnać ten problem? — Jedynym
rozwiązaniem dla instytucji rządowych
jest, moim zdaniem, organizowanie
przetargów dla firm, które dostarczą
instytucjom specjalistów na dany
projekt o określonej długości. Dzięki
temu instytucje rządowe będą w stanie
zaoferować specjalistom zarobki
zbliżone do tych w sektorze prywatnym
— podpowiada Makowski.

— W ostatnim roku obrotowym na 15
żądań zgłaszanych od firm poszukujących
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11.
POLSKIE ZAGŁĘBIE SŁOIKÓW
— To świetna praca, rozwijająca i ze znakomitymi ludźmi. Na
wysokie temperatury i hałas nikt nie zwraca uwagi — słyszymy.
Nie dowierzamy, ale zakładamy kaski, okulary, specjalne buty
i wchodzimy... do huty szkła w Jarosławiu.

Bartosz Sendrowicz,
Agata Kinasiewicz

Z Warszawy wylatujemy chwilę po
7 i w ogóle nie wiemy, czego się
spodziewać. Praca hutnika kojarzy się
z powtarzalną harówką lub panem
nadmuchującym krople gorącego szkła.
Lądujemy w Rzeszowie, skąd odbiera nas
pracownik huty. Jeszcze godzina jazdy
samochodem i jesteśmy w Jarosławiu,
niewielkim mieście na Podkarpaciu.
Tuż po 9 stoimy w drzwiach huty szkła
należącej do amerykańskiego potentata
Owens-Illinois (O-I Glass).

zapachem smarów. Przed nami ogromna
hala pełna linii produkcyjnych, które są
nie mniejsze niż trzypiętrowa kamienica.
Przy niej uwijają się nieliczni pracownicy.
To głównie mężczyźni, w różnym wieku,
ale przeważają tacy po czterdziestce.

Piece hutnicze nie gasną nigdy. Każdej
doby powstaje tu nawet 5,5 mln szklanych
opakowań. To butelki i słoiki w każdym
rozmiarze, kolorze i kształcie, które
wszyscy znamy ze sklepowych półek.
Pod hutę w Jarosławiu podjeżdża po nie
nawet do 150 tirów dziennie. To druga
największa na świecie huta szkła.

Na jednej zmianie jest około 250 osób.
Huta pracuje bez przerwy, na trzy zmiany,
więc przez halę przewija się blisko
750 pracowników w ciągu doby. Ale przy
taśmach, którymi suną gotowe naczynia,
nie widać wielu ludzi. — Człowiek
nie jest tu od pracy fizycznej, ale od
nadzorowania procesu i korygowania
błędów — mówi pan Bronisław,
kierownik produkcji i przy okazji
żywa legenda jarosławskiej huty.
Pracę w niej rozpoczął w 1974 roku.
Wtedy właśnie władze ludowe

GORĄCO...
Całą drogę cierpimy z powodu upału.
Ale w hucie trzydzieści parę stopni na
nikim nie robi wrażenia. Po przekroczeniu
progu uderza w nas duszna mieszanka
gorącego powietrza przesyconego

TWOJA KARIERA 2016

HUTA PRACUJE BEZ
PRZERWY, NA TRZY
ZMIANY, WIĘC PRZEZ
HALĘ PRZEWIJA SIĘ OKOŁO
750 PRACOWNIKÓW
W CIĄGU DOBY.
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postanowiły ożywić przemysł
w Jarosławiu i oprócz zakładów
włókienniczych Jarlan kołem napędowym
rejonu miała stać się huta szkła. — Ile
myśmy tych słoików produkowali! Dniem
i nocą wyjeżdżały kolejne partie,
wyrabialiśmy 200 proc. normy. Problem
w tym, że 80 proc. szło na stłuczkę, bo do
niczego się nie nadawało — wspomina.
Ale na hutę nie narzeka. — Praca była
pewna, choć zupełnie inna niż dzisiaj
— tłumaczy.

coś, co przypomina kłębiącą się wodę,
ale okazuje się, że to ogień. Wpada do
wanny, czyli ogromnego pieca, żeby
podnieść temperaturę w jego górnej
partii do 1,5 tys. stopni Celsjusza.
Pasami transmisyjnymi do wanien

NA EKRANIE WIDAĆ
COŚ, CO PRZYPOMINA
KŁĘBIĄCĄ SIĘ WODĘ,
ALE OKAZUJE SIĘ,
ŻE TO OGIEŃ.

TWOJA KARIERA 2016

Odkąd w 1993 roku hutę przejął
amerykański inwestor, wiele się zmieniło.
Zainwestowano w budynek, odświeżono
park maszynowy, przeszkolono ludzi.
— Pół świata zjeździłem, żeby zobaczyć,
jak produkuje się szkło — wspomina
pan Bronisław. O-I Glass to firma
z ogromnymi tradycjami hutniczymi.
Powstała w 1903 roku w Stanach
Zjednoczonych, a obecnie ma
77 oddziałów w 21 krajach na całym
świecie. Było więc gdzie wysyłać
jarosławskich hutników, żeby uczyli
się zawodu, obsługi nowych maszyn
i kontroli procesu produkcji.

dojeżdża surówka, czyli piasek i minerały,
z nich powstanie szkło oraz szklana
stłuczka, która zostanie ponownie
przetopiona. Gotowe, ciekłe szkło
jest potem z aptekarską precyzją
rozdzielane na porcje. Automatycznie
są one podawane na poszczególne
linie produkcyjne. Każda porcja ma
odpowiednią wagę, bo z niektórych
powstaną duże butelki, np. do soków
owocowych, a z innych małe słoiczki,
w które pakowane są posiłki dla dzieci.
Człowiek robi dwie rzeczy: oblicza
proporcje surówki i reaguje, gdy coś jest
nie tak, np. zatnie się pas transmisyjny,
zaszwankuje piec.

Dziś zakład w Jarosławiu to największa
huta szkła O-I Glass. To też jeden z dwóch
zakładów amerykańskiego potentata
produkujących szkło dla wytwórców
żywności dla dzieci. To szczególne
wyzwanie, bo normy dotyczące takich
opakowań są bardzo rygorystyczne.

Wracamy na taśmę produkcyjną.
Poporcjowana surówka nabiera tu realnych
kształtów. Płynne szkło w jednej chwili jest
nadmuchiwane i zamienia się w naczynie.
Trwa to ułamek sekundy, w zasadzie nie
wiadomo, jak to się dzieje. W powietrzu
wyrastają czerwone od żaru butelki i słoiki.
Koło nas suną na taśmie butelki do wódki,
jeszcze plastyczne, jakby plastikowe.
W sumie linii jest kilkanaście. — Ta część
fabryki nazywa się gorącym końcem.
Oczywiście nazwa nie jest przypadkowa.
W górnych partiach maszyny, gdzie

JAK POWSTAJE BUTELKA
Krótki rzut oka na linie produkcyjne
i wchodzimy do centrum zarządzania.
To niewielki pokój z wieloma monitorami.
— Tu widzimy wannę 1. i 3. — tłumaczy
nam jeden z pracowników i podaje dalsze
szczegóły techniczne, a my nie bardzo
wiemy, o co chodzi. Na ekranie widać
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pilnować ludzie, dlatego robią to
maszyny. Gotowe opakowania wyjeżdżają
do magazynu praktycznie bez ludzkiej
pomocy. Na ogromne palety słoików
wielka maszyna narzuca niczym siatkę
na motyle zgrzaną już z jednej strony

wykonuje się okazjonalne prace serwisowe,
temperatura sięga 70 stopni — mówi Artur,
który oprowadza nas po hucie.

SOKOLE
MECHANICZNE OKO
Z gorącego końca szkło jedzie taśmami na
tzw. zimny koniec. Po drodze jest jeszcze
hartowane. — Na gorąco, by zwiększyć
wytrzymałość, i na zimno, by nadać szkłu
połysk — tłumaczy Artur. Błyszczące szkło
przechodzi na zimnym końcu bardzo
drobiazgową kontrolę jakości. — O, ten
słoik jest wadliwy — pokazuje Andrzej,
kolejny z naszych przewodników. Na
ustawionych w kartonie naczyniach widnieją
naklejki z numerami. — Wszystkie wady są
skatalogowane, tu np. widać taką kropkę
— mówi, a my przyglądamy się i próbujemy
wymacać nierówność na słoiku. Nic z tego.
Wygląda idealnie. Ale oko cyfrowej kamery
HD, która bacznie obserwuje każdy słoik,
trudno oszukać. Czasami w szkle zdarza się
zanieczyszczenie, np. w surówce zaplącze
się mikroskopijny kawałek metalu, na to też
jest sposób.

FIRMA WE MNIE
ZAINWESTOWAŁA,
MOGĘ SIĘ ROZWIJAĆ.
MAMY ŚWIETNY
ZESPÓŁ.

folię i opakowuje nią paletę, która
automatycznie przemieszcza się do
kolejnego pomieszczenia. Tu pracuje
Wojtek, bezzałogowy wózek widłowy.

Wewnątrz huty praktycznie nie ma
dziennego światła, panuje nieznośny hałas,
z którego powodu ciężko rozmawiać,
i trzeba stosować stopery
do uszu. Nieprzyzwyczajeni do temperatur
powyżej 40 stopni Celsjusza strasznie
się pocimy. Trudno sobie wyobrazić, jak
można tu pracować cały dzień.

BŁYSZCZĄCE SZKŁO
PRZECHODZI NA
ZIMNYM KOŃCU
BARDZO DROBIAZGOWĄ
KONTROLĘ JAKOŚCI.

— Nawet gdyby mi zaproponowano
pracę za wyższą pensję, nie odszedłbym.
Firma we mnie zainwestowała, mogę
się rozwijać. Mamy świetny zespół.
W Jarosławiu mam rodzinę, buduję dom.

— To wykrywacz metalu — mówi Andrzej
i jak na zawołanie z jadącej taśmy spadają
trzy słoiki. — Widocznie w pierwszym
wykrył zanieczyszczenie — dodaje.
Tak wyśrubowanych norm przy ogromnej
liczbie produktów nie są w stanie

TWOJA KARIERA 2016

Na podłodze znajdujemy jego ślady.
Na okrągło jeździ tą samą trasą, wykonując
te same skręty, podnosząc i opuszczając
palety z opakowaniami, które w końcu są
gotowe do opuszczenia magazynu.

To moje miejsce — podsumowuje Artur
i zachęca nas do przyjazdu na dłużej do
Jarosławia i w pobliskie Bieszczady.
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12.
BLOGOSFERA — PRACA PRZYSZŁOŚCI?
— Prowadzenie własnego programu w internecie właściwie
niewiele różni się od pracy dziennikarza, reżysera, oświetleniowca,
operatora kamery czy montażysty — mówi jeden z popularnych
vlogerów. I dodaje: — Tak, blog to regularny zawód.

Mariusz Sepioło

wieszczą, że w niedalekiej przyszłości
będą to popularne i dochodowe
profesje. Najpopularniejsi youtuberzy
w Polsce już idą w ślady swoich
zachodnich kolegów, zarabiając na swojej
twórczości, robiąc oddzielne biznesy
i inwestując w różne przedsięwzięcia.
Często decydują się na życie wyłącznie
z internetu. Zapytaliśmy ich zatem,
czy prowadzenie bloga, wideobloga,
fanpage’u na Facebooku może być
regularnym zawodem.

— W Polsce nadal istnieje
przeświadczenie, że prowadzenie kanału
na YouTubie to czysta zabawa lub pasja.
Rzeczywistość jest taka, że internet daje
mi satysfakcję i pracę jednocześnie.
Jest planem na przyszłość, ale także
na teraz — mówi Łukasz Jakóbiak, autor
popularnego bloga 20 m2 Łukasza.
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POPULARYZACJA
INTERNETU WPŁYNĘŁA
NA ROZMAITE
ASPEKTY ŻYCIA
SPOŁECZNEGO.

BLOGERZY, VLOGERZY,
SPECE I TROLLE
— Popularyzacja internetu wpłynęła na
rozmaite aspekty życia społecznego
— mówi Tomasz Szymanowski, dyrektor
zarządzający Unicorn Media, agencji
PR zajmującej się także marketingiem
internetowym. — Narzędzie służące
początkowo przeważnie kontaktom
interpersonalnym stworzyło nowe ścieżki
kariery, które szybko stały się fenomenem
na rynku pracy. Przyczyn tego zjawiska
należy upatrywać w biznesie, który
odnalazł tu obiecujące narzędzia do
budowania relacji z klientem. W efekcie

Oprócz prowadzenia bloga jeździ
po Polsce z autorskimi wykładami
motywacyjnymi, na które bilet
kosztuje 129 zł.
Z podobną postawą mamy do czynienia
coraz częściej. Twórczość internetowa,
dawniej traktowana wyłącznie jako
hobby albo próba wybicia się, dzisiaj
staje się regularnym zawodem. I chociaż
oficjalnie vloger czy bloger nie istnieją na
liście zawodów, to eksperci rynku pracy
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ich konkurentów.
Z pewnością branża twórców
internetowych się profesjonalizuje.
Świadczy o tym działalność agencji
LifeTube, sieci zrzeszającej popularnych
polskich youtuberów. Firma — jak podaje
na stronie internetowej — działa jako
biuro reklamy i management swoich
twórców, ale także tworzy nowe kanały
YouTube’a na zlecenie innych firm.
W szeregach LifeTube’a znajdują się dziś
chyba największe gwiazdy polskiego
YouTube’a: Sylwester Wardęga, ekipa
AbstrachujeTV, Łukasz Jakóbiak (20 m2
Łukasza) czy Radosław Koterski (Polimaty).
— Tak, dla wielu twórców w naszej sieci
bycie youtuberem to regularna praca

JAK KLASYFIKOWAĆ
NOWE INTERNETOWE
ZAWODY? JEDNYM
Z NAJSTARSZYCH JEST
Z PEWNOŚCIĄ BLOGER.

powstało zapotrzebowanie na ludzi
wykonujących swoją pracę niemal
w całości w przestrzeni wirtualnej.
Jak klasyfikować nowe internetowe
zawody? Jednym z najstarszych jest
z pewnością bloger. Jego młodszym
bratem, dzisiaj święcącym triumfy,
jest vloger lub wideobloger, który
swoje treści publikuje w formie wideo.
Inne, choć nieco trudniejsze do
sklasyfikowania, są zawody związane
z pracą w mediach społecznościowych,
ale także z marketingiem internetowym
czy analizą zawartości internetu.
— Wraz ze wzrostem znaczenia mediów
społecznościowych, a także poprzez rozwój
nowych technologii mobilnych zarabiać
zaczęły osoby prowadzące blogi, vlogi
oraz administratorzy i redaktorzy profili na
platformach społecznościowych — tłumaczy
Szymanowski. — Portale rekrutacyjne
są przesycone ogłoszeniami o takich
wakatach, co tylko potwierdza wysoki
popyt firm na tego rodzaju usługi.

— mówi Barbara Sołtysińska, prezeska
LifeTube’a. — Swoje kanały zakładali
najczęściej z chęci kreatywnego tworzenia,
pasji, możliwości podzielenia się sobą
i swoimi przemyśleniami. Traktowali to
jako swego rodzaju hobby. Obecnie
jednak wielu z nich osiągnęło ogromny
sukces i popularność — miesięcznie kanały
zrzeszone w sieci LifeTube’a ogląda prawie
17 mln osób. To spora odpowiedzialność
za interesujący i angażujący temat
nagrywanego wideo, dobry scenariusz,
jakość produkcji i wiele innych
elementów. Youtuber to najczęściej
twórca, aktor, scenarzysta, montażysta
i operator w jednej osobie.
Radosław Koterski, twórca kanału
z ciekawostkami historycznymi, występuje
w reklamie dużego banku i prowadzi

Coraz częściej mówi się także o innym
specyficznym zajęciu, do którego jednak
mało kto się przyznaje — zawodowym,
płatnym trollingu na rzecz danej
organizacji lub osoby w internecie.
W ostatnim czasie w mediach zabrały
głos osoby świadczące takie usługi
dla Kremla. W ostatniej kampanii
wyborczej płatni trolle mieli na forach
internetowych i w komentarzach
pod artykułami lobbować na rzecz
najważniejszych kandydatów i ośmieszać
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YOUTUBER TO
NAJCZĘŚCIEJ TWÓRCA,
AKTOR, SCENARZYSTA,
MONTAŻYSTA I OPERATOR
W JEDNEJ OSOBIE.
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program dokumentalny w TVP. Łukasz
Jakóbiak to oprócz vlogera mówca
motywacyjny. Założyciele satyrycznego
kanału AbstrachujeTV ruszyli niedawno
z własną marką odzieżową, są też
współzałożycielami klubu w Warszawie.
Własne ubrania wypuścili również
na rynek założyciele firmy RichZone
— grupa gamerów, czyli vlogerów
opowiadających w swoich filmikach
o grach komputerowych. Kilku vlogerów
planuje wydanie własnych książek lub już
je wydało, m.in. Łukasz Jakóbiak, Lekko
Stronniczy czy Radosław Koterski.

KILKA ZAWODÓW
W JEDNYM
Jak zarabiają przedstawiciele internetowych
zawodów? — Prowadzenie własnego
programu w internecie właściwie niewiele
różni się od pracy dziennikarza, reżysera,
oświetleniowca, operatora kamery
i montażysty — mówi Radosław Koterski,
twórca kanału Polimaty. — Prowadzenie
programu i wszystkie aktywności, które
pojawiają się w związku z tym, są moją pracą
— dodaje Łukasz Jakóbiak (20 m2 Łukasza).
— Liczba unikalnych użytkowników, którzy
odwiedzają stronę blogera, jest magnesem
przyciągającym marketingowców
— tłumaczy z kolei Szymanowski.
— W obecnej fazie rozwoju blogosfery
można wskazać kilka popularnych form
współpracy. Najstarszą jest oczywiście
umowa barterowa, z której jedyną korzyścią
dla blogera jest pozyskanie produktu czy
też usługi. Warto jednak zauważyć, że wśród
twórców internetowych taka forma zapłaty
za promocję nie jest już wystarczająca.
Coraz częściej w grę wchodzą również
konkretne stawki w zamian za pozytywną
opinię. Najatrakcyjniejszym dla twórcy
rodzajem współpracy jest oczywiście
pełnienie funkcji ambasadora marki. Tutaj
bloger może liczyć na korzystne kwoty,
barter o wysokiej wartości, np. w postaci
samochodu, a także miesięczną pensję na
czas trwania kampanii.
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...ZAROBKI YOUTUBERÓW,
WEDŁUG RÓŻNYCH
SZACUNKÓW TO
MNIEJ NIŻ 10 TYS. ZŁ
MIESIĘCZNIE.

Popularną książką zasłynął również znany bloger
Kominek, który — według różnych obliczeń — ma
ze swojej działalności ok. 300 tys. zł przychodu
rocznie. Kominek, autor blogów poświęconych
mediom i stylowi życia, to jednak wyjątek na
polskim rynku. Największymi zarobkami mają
się cieszyć szafiarki, czyli blogerki modowe.
Autorzy bloga Polacy Rodacy dzięki prostej
prowokacji uzyskali informacje o stawkach,
jakich życzą sobie za wpis na blogu. Cena za
jeden sponsorowany post to od 3 do 12 tys. zł.

— Działalność na YouTubie można
monetyzować na różne sposoby i tak
też podchodzą do tego twórcy zrzeszeni
w naszej sieci — mówi Barbara Sołtysińska
z LifeTube’a. — YouTube może być
świetnym narzędziem do budowania
własnego biznesu. Dla jednych jest
to popularność, dla innych dotarcie
do wąskiej grupy odbiorców. Coraz
większą rolę odgrywają blogi niszowe,

Z kolei zarobki youtuberów, według różnych
szacunków, to mniej niż 10 tys. zł miesięcznie.
Stawki za reklamy AdSense,
o których mówiła Barbara Sołtysińska,
to tylko ok. 300 dol. za 1,5 mln
wyświetleń danego filmu, dlatego
vlogerzy spieniężają swoją popularność,
inwestując w biznes i przenosząc się do
tradycyjnych mediów.
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eksperckie, poruszające wąski, ale
specjalistyczny wątek. — Za pośrednictwem
internetu ci autorzy przekazują
bardzo konkretną wiedzę i materiały
o charakterze poradnikowym — twierdzi
Tomasz Szymanowski.

pracownikom po 2-3 tys. zł, zwykle bez
umowy o pracę, wymagają dyspozycyjności
czasem przez siedem dni w tygodniu.

KAWAŁEK
INTERNETOWEGO TORTU
Czy możemy stwierdzić, że blogerzy,
vlogerzy i spece od mediów
społecznościowych to przedstawiciele
pełnoprawnych zawodów? — Rozwój
polskiej blogosfery i skomercjalizowanie
tego rodzaju działalności pokazuje, że
tak — mówi Krzysztof Inglot, pełnomocnik
zarządu Work Service SA, firmy
świadczącej usługi HR. — Bycie blogerem
umożliwia pracę mobilną i elastyczną
przy jednoczesnym nieograniczaniu
się do jednego pracodawcy czy
zleceniodawcy. W przyszłości coraz
więcej wyspecjalizowanych pracowników
będzie wybierać taki model pracy. Jest
to preferowana forma zatrudnienia dla
młodego pokolenia pracowników, którzy
bardziej niż ich starsi koledzy mają
potrzebę niezależności i elastycznego
czasu pracy z możliwością wykonywania
obowiązków zawodowych z dowolnego
miejsca, niekoniecznie biura.

ZAROBKI W BRANŻY
SĄ BARDZO RÓŻNE
I NAJCZĘŚCIEJ DUŻO NIŻSZE
NIŻ U POPULARNYCH
BLOGERÓW.
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Ale nie tylko blogerzy i vlogerzy ciężko
pracują na swój sukces. Na polskim rynku
powstają liczne agencje nastawione na
prowadzenie stron firmowych w mediach
społecznościowych. Zarobki w branży są
bardzo różne i najczęściej dużo niższe
niż u popularnych blogerów. Osoba
prowadząca fanpage teatru z 2,5 tys.
fanów zarabia jedynie 800 zł na rękę na
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PRACUJĘ PO 12
GODZIN DZIENNIE,
MUSZĘ BYĆ
DOSTĘPNA PRZEZ
CAŁĄ DOBĘ.

Jaka przyszłość czeka dziedzinę pracy
w internecie? — Pamiętajmy, że praca
z wykorzystaniem narzędzi internetowych
to nie tylko blogerzy, vlogerzy i osoby
pracujące umiejętnościami miękkimi
— tłumaczy Szymanowski. — To też dobrze
wykształceni specjaliści, inżynierowie
oprogramowania, informatycy,
a także przedsiębiorcy reprezentujący
e-commerce. Generalnie wszyscy, którzy
chcą „zjeść swój kawałek internetowego
tortu”. Moim zdaniem ta przestrzeń niesie
nadal wiele perspektyw zawodowych
oraz rozwojowych. Internet wymyka się
ograniczeniom kreatywności.

umowę o dzieło. Pracownica warszawskiej
agencji zarabia 4 tys. zł za prowadzenie
trzech dużych stron. — Pracuję po
12 godzin dziennie, muszę być dostępna
przez całą dobę. Uważam, że zarabiam
mało — zdradza „Gazecie Wyborczej”.
I dodaje, że są tacy, którzy zgadzają
się prowadzić fanpage nawet za 99 zł.
Agencje interaktywne mają płacić zwykłym
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13.
BADACZ DANYCH POSZUKIWANY
Hal Varian, główny ekonomista Google’a, uważa, że badacz
danych jest jednym z najbardziej pożądanych zawodów tej
dekady. Szacuje się, że do 2020 roku na amerykańskim rynku
pracy może zabraknąć nawet 4 mln tych specjalistów.

Marta Piątkowska

Jeszcze w 2008 roku żaden z użytkowników
międzynarodowego biznesowego serwisu
społecznościowego LinkedIn nie pracował na
stanowisku Big Data Scientist. Pięć lat później
było ich blisko 3,5 tys. Kiedy w 2013 roku
uniwersytet w Iowa uruchomił kierunek analityka
biznesowa i systemy informacyjne, zapisało się
na niego niewiele ponad 170 studentów.

pozostawiają po sobie na witrynach. Ich
wiedza jest połączeniem wiadomości
z zakresu ekonomii, matematyki, statystyki
oraz nowych technologii. Właśnie do tych
nauk nawiązuje termin „scientist”, czyli
naukowiec/badacz, używany w nazwie
tego zawodu — tłumaczy Piotr Prajsnar

Dziś już wiadomo, że za kolejne pięć lat
potentaci z Doliny Krzemowej będą mieć
poważny problem z obsadzeniem wakatów
w tym sektorze. O światowym zagłębiu IT można
powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że czeka
na przyszłość z założonymi rękoma. Niedawno
Josh Sullivan, lider niemal półtysięcznej grupy
badaczy danych w firmie konsultingowej Booz
Allen Hamilton, podkreślał, że jeżeli ktoś na
swoim profilu zawodowym na wspomnianym
LinkedIn ma wpisane „data science”, to pewnie
otrzymuje do stu e-maili dziennie. Wszystkie
zawierają propozycję zatrudnienia.

z CEO Cloud Technologies, największej
platformy Big Data w Polsce. — Profesja
badacza danych nawiązuje do wcześniejszej
koncepcji „data miningu”, czyli „górnictwa
danych”. Ktoś, kto pracuje jako Big Data
Scientist, odpowiedzialny jest za analizowanie
i poszukiwanie pewnych prawidłowości
w dużych i złożonych zbiorach danych.
To swego rodzaju „górnik danych”, który
przesiewa grunt, szukając drobin złota, czyli
wartościowych elementów, które są w tych
dużych zbiorach danych niejako ukryte
— dodaje Prajsnar.

DOSTRZEC TRENDY
— Pracownicy sektora Big Data są
specjalistami do spraw pozyskiwania,
analizowania, segmentowania
i interpretowania informacji, jakie internauci
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KIEDY JUŻ BADACZ
DANYCH UROBI SIĘ
PO ŁOKCIE, EFEKTY
JEGO PRACY MOGĄ NAS
MOCNO ZASKOCZYĆ.
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Kiedy już badacz danych urobi się po
łokcie, efekty jego pracy mogą nas mocno
zaskoczyć. Obrazowo opowiedział o nich
w rozmowie z „Wyborczą” Rick Smolan,
amerykański fotograf, autor albumu
fotograficznego „The Human Face of Big
Data” („Ludzka twarz Big Data”).

słuchanie rapu to dla banku także jeden
z czynników ryzyka. Ubezpieczyciele
w Stanach Zjednoczonych oferują
kierowcom urządzenie, które rejestruje

CO CIEKAWE, WCALE NIE
TRZEBA MIEĆ CZEGOŚ NA
SUMIENIU, ŻEBY ZOSTAĆ
ZAKWALIFIKOWANYM
NP. DO GRUPY KLIENTÓW
OBARCZONYCH RYZYKIEM.

TWOJA KARIERA 2016

— Analitycy sieci supermarketów Traget
napisali program, który na podstawie zakupów
dokonywanych przez stałe klientki odgadywał,
która z nich zaszła w ciążę — mówił Smolan.
Wszystko po to, żeby w odpowiednim czasie,
czyli wtedy, kiedy przyszła mama zacznie
myśleć o wyprawce, móc zasypać ją reklamami
produktów dla niemowląt.

położenie auta, prędkość, przyspieszenie,
hamowanie, pokonywany dystans. Ten, kto
zgodzi się je zainstalować, dostaje 10-15
proc. zniżki, ale jednocześnie godzi się na
permanentną inwigilację — wyjaśniał na
początku 2013 roku Amerykanin.

Ciąża to jedno, ale z na pozór nic
nieznaczących, porozbijanych na
dziesiątki miejsc danych można stworzyć
algorytm, który przypisze nas do grupy
osób zagrożonych rozwodem — tłumaczy
Smolan. — Bank na podstawie transakcji
dokonywanych kartą może przewidzieć,
który klient w ciągu dwóch lat się rozwiedzie.
Np. regularnie wynajmuje pokój w hotelu,
choć w tym samym mieście ma swój
dom, albo wysyła kwiaty pod obcy adres.
Algorytm bierze pod uwagę kilkadziesiąt
czynników i jeśli układają się w znany wzór,
bank ma prawo podejrzewać, że klienta
czekają małżeńskie komplikacje — opowiada.
To skomplikowany mechanizm, który po
przemieleniu tysięcy informacji zbieranych
w czasie jest w stanie stwierdzić, które
kwiaty dostała na imieniny ciocia, a które
potencjalna kochanka.

DYWAN, KTÓRY DBA
O ZDROWIE
Choć ze świadomością, że to, gdzie
kupujemy bułki na śniadanie, może mieć
wpływ na naszą zdolność kredytową, trudno
poczuć się komfortowo, to trzeba dodać,
że praca badaczy danych przynosi wiele
korzyści dla ludności. I może ratować życie.
Przykładem może być specjalny dywan
opracowany we współpracy z firmami
Intel i GE. Naszpikowano go czujnikami
i zostawiono na podłogach w domach
starszych osób. Przez tydzień zbierał
informacje o tym, kiedy szły do łóżka i kiedy
z niego wstawały. Jaki miały chód? Czy
powłóczyły nogami, a może szły dziarsko?
Na tej podstawie powstał model, który
określał zdrowe zachowania świadczące
o tym, że ze staruszkami nie dzieje się nic
podejrzanego. Gdyby w pewnym momencie
ich chód się zmienił, nie wstaliby z łóżka

Co ciekawe, wcale nie trzeba mieć czegoś na
sumieniu, żeby zostać zakwalifikowanym np.
do grupy klientów obarczonych ryzykiem.
Wystarczy zmienić upodobania zakupowe.
— Niepokojącym sygnałem jest to, że klient
nagle zaczyna robić zakupy w tańszych
sklepach. Mój znajomy ostrzegł córkę, która
słucha rapu, a muzykę kupuje w sklepach
internetowych, że taka informacja może
zaważyć na jej ocenie kredytowej. Bo
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znaleźć oferty, ale rekruterzy
szukają specjalistów lub osób, które
mogą się nimi stać, na własną rękę.

o swojej porze albo w ogóle do niego nie
dotarli, jakkolwiek dziwnie by to zabrzmiało
— dywan, a raczej urządzenie z nim
współpracujące, poinformowałby o tym
rodzinę lub lekarzy.

Polskie uczelnie również starają się nie
być w tyle. Szkoła Główna Handlowa
w październiku zeszłego roku uruchomiła
pierwszą edycję studiów podyplomowych:
Inżynieria Danych — Big Data. Z kolei
Politechnika Warszawska od 2012
roku organizuje seminaria poświęcone
tematyce Big Data.

Kolejny przykład przytoczony przez Smolana
dotyczy kontroli wydatków na służbę zdrowia.
Amerykanin dr Jeffrey Brenner przeanalizował
zbiór danych zawierający opisy 600 tys.
szpitalnych wizyt w stanie New Jersey i odkrył,
że 30 proc. kosztów leczenia generuje zaledwie
1 proc. pacjentów, którzy jak bumerang wracali
na kolejne zabiegi. Ale stan ich zdrowia wcale
się nie pogarszał, po prostu nie przyjmowali
przepisanych leków i generalnie nie stosowali
się do zaleceń lekarzy. Wystarczyło wysłać
do nich pielęgniarki, które doprowadziły ich
do porządku. Efekt? Przestali pojawiać się
w szpitalu, a koszty utrzymania placówki spadły.

NA PORTALACH
Z OGŁOSZENIAMI O PRACĘ
MOŻNA ZNALEŹĆ OFERTY,
ALE REKRUTERZY SZUKAJĄ
SPECJALISTÓW LUB OSÓB,
KTÓRE MOGĄ SIĘ NIMI STAĆ,
NA WŁASNĄ RĘKĘ.

WAŻNA PRACA,
A JAKA PŁACA?

— Informacje w tej formie są atrakcyjne
i szybsze w odbiorze, pozwalają czytelnikowi
zajrzeć głębiej, odkryć coś, czego nie
zauważył wcześniej. Z kolei mediom
pozwalają w pełni wykorzystać możliwości,
które daje internet, czyli nie tylko szybko
znajdować dane, ale także je aktualizować.
Dziennikarstwo danych jest jednak
czasochłonne, pracochłonne i wymaga
nowych kompetencji w redakcji, a to oznacza
inwestycje po stronie wydawców. Z kolei
od dziennikarzy wymaga to umiejętności
i dużo pasji, żeby w cyferkach dojrzeć historię
— mówi Vadim Makarenko, dziennikarz
„Gazety Wyborczej” i szef serwisu BIQdata.pl.

TWOJA KARIERA 2016

Praca oparta na analizie danych przyjmuje
różne oblicza. Analitycy twierdzą, że nie ma
zagadnienia, którego nie dałoby się przedstawić
za pomocą liczb. Ten trend dotarł m.in. do świata
mediów, które w ostatnim czasie dorobiły się
„data journalism”, czyli opowiadania historii
poprzez analizę i wizualizacje danych.

I tu pojawia się problem. Choć branża IT
w każdym możliwym rankingu jest tą najlepiej
płacącą, to nie wiadomo, ile dokładnie
wpływa na konto badaczy. W polskich
raportach płacowych takie stanowisko
nie istnieje. W Stanach Zjednoczonych
portal DataJobs oszacował średnie zarobki
początkujących badaczy danych na 50-75 tys.
dol. rocznie. W przypadku doświadczonych
analityków to już pensja rzędu 65-110 tys.
dol. Z kolei według Burtch Works mediana
zarobków badacza ze stażem do trzech
lat, z dyplomem uniwersyteckim i dobrą
znajomością języków programowania oraz
metod statystycznych wynosi 80 tys. dol.
Ci, którzy pracują w branży dłużej, mogą
liczyć nawet na 150 tys. dol. To kwoty, które
zarabiają prawnicy, lekarze i doświadczeni
programiści.
Ameryka Ameryką, ale co z nami? W Polsce
rynek Big Data dopiero raczkuje.
Na portalach z ogłoszeniami o pracę można
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SPRAWDZONE
OFERTY PRACY
dla lekarzy i pielęgniarek na całym świecie
FlameMED to najnowszy sektor działania
Agencji Zatrudnienia Flame Employment Polska cert.2376.
Bazując na naszym bogatym doświadczeniu
w realizacji projektów rekrutacyjnych dla
klientów zagranicznych w 2015 roku
utworzyliśmy nowy dział FlameMED. Posiadamy
prawdopodobnie największą ilość zagranicznych
ofert pracy w sektorze medycznym. FlameMED
to
doświadczony
zespół
pracowników
dedykowany do pozyskiwania kandydatów dla
naszych klientów poszukujących pracowników
do sektora medycznego w różnych krajach
świata.
Jesteś pracownikiem sektora medycznego??
Lekarzem?? Pielęgniarką??
Szukasz pracy w Polsce lub zagranicą??
Prześlij CV na

office@flamemed.pl
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
i przedstawimy propozycje.

Współpracujemy tylko ze znanymi i pewnymi
kontrahentami zagranicznymi, reprezentującymi
specjalistyczne agencje medyczne z całego świata
lub bezpośrednio kliniki, szpitale, przychodnie.
Posiadamy oferty pracy dla pracowników
wszystkich szczebli począwszy od opiekunów
osób starszych, poprzez pielęgniarki, dentystów,
skończywszy na lekarzach oraz ordynatorach.
Zasięg terytorialny to: Holandia, Niemcy,
Szwajcaria, Wielka Brytania, państwa Dalekiego
Wschodu: Zjednoczone Emiraty Arabskie
i Arabia Saudyjska.
Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż wyjazd
zagranicę to bardzo trudna decyzja dla każdego,
wiążąca się ze stresem, niepewnością i pewnymi
obawami. Nasz zespół dba o to, aby każdy etap
rekrutacji i współpracy był transparentny i jasny
dla naszych kandydatów. Oferujemy pomoc od
A do Z. Pomagamy w sprawach formalnych,
administracyjnych jak i typowo życiowych.
Najważniejszą rzeczą dla nas jest zadowolenie
naszych klientów czyli kandydatów i ich
przyszłych pracodawców.
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Zaufali nam najlepsi
ZAUFAJ I TY
Flame Employment Polska to licencjonowana Agencja Zatrudnienia (cert. nr 2376), która już od ponad
10 lat pomaga swoim klientom w znalezieniu pracy w Polsce i za granicą. Tylko w 2015 roku ponad
1000 osób znalazło z nami pracę. Jesteśmy Partnerem dla naszych klientów, którzy darzą nas
zaufaniem i wystawiają pozytywne referencje na temat naszego profesjonalizmu i skuteczności, dzięki
czemu liczba zadowolonych klientów systematycznie rośnie.
Agencja Zatrudnienia Flame to:

Szukasz
pracy?

3 wiele ofert pracy w jednym miejscu,
3 tylko sprawdzeni pracodawcy,
3 oferty pracy stałej oraz tymczasowej,
3 praca na umowę o pracę,
3 atrakcyjne wynagrodzenie,
3 kompleksowa pomoc konsultantów,
3 bezpłatna pomoc w znalezieniu pracy.
W naszej ofercie znajdą Państwo liczne propozycje pracy
w kraju oraz za granicą. Dysponujemy ofertami pracy różnego
szczebla w wielu branżach. Znajdziesz u nas między innymi
pracę w Polsce, Wielkiej Brytanii czy Danii. Posiadamy zarówno
oferty dla osób z doświadczeniem jak i dla tych, którzy dopiero
rozpoczynają swoją przygodę na rynku pracy. Niezależnie czy
płynnie posługujesz się językiem obcym czy też dopiero
zaczynasz się go uczyć mamy propozycję dla Ciebie

Gwarantowane kontrakty w Anglii

Planujesz zmienić miejsce
zatrudnienia?
A może...
chcesz zapewnić sobie udany
start zawodowy?
Jeżeli na któreś z powyższych pytań
odpowiedziałeś TAK

daj się znaleźć!!
Skontaktuj się z nami

(52) 333-27-20
napisz:

biuro@flamejobs.pl

Twój profesjonalny Partner Biznesowy

Wszystkie nasze oferty znajdują się na stronie www.flamejobs.pl
Jeżeli nie znajdziesz u nas oferty dla siebie skontaktuj się z nami – my ją znajdziemy.
REKLAMA
2894938
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14.
RZECZNICY PATENTOWI
— OGRODNICY INNOWACJI
Wiele mówi
gospodarki.
i opiekunów,
jest garstka,
Niemczech.

się o konieczności unowocześnienia polskiej
Innowacje potrzebują jednak promotorów
zwłaszcza prawnych. A tych, niestety, w Polsce
ponaddziesięciokrotnie mniej niż w sąsiednich

Bartosz Sendrowicz

TWOJA KARIERA 2016

Chętnie czytamy o kolejnych nowatorskich
rozwiązaniach technicznych, zachwycamy
się zjawiskowym wzornictwem i przecieramy
oczy ze zdumienia na widok przełomowych
wynalazków. W dyskusji o rozwoju polskiej
gospodarki słowo „innowacja” odmieniane

jak z kwiatami. Bez opiekuńczego
oka ogrodnika, podlewania czy
przycinania zwiędną albo zostaną
pożarte przez insekty. W przypadku
wynalazków ogrodnikami są rzecznicy
patentowi. Najpierw oceniają,
czy pomysły są godne patentu,
a potem obejmują je ochroną prawną
po to, by nie zwiędły.

A O TYM, ŻE ICH PRACA
JEST POTRZEBNA,ŚWIADCZĄ
SPEKTAKULARNE
PRZYKŁADY
WYKRADANIA IDEI.

SKRADZIONE PATENTY,
STRACONE MILIONY
Dzięki rzecznikowi pomysły, produkty,
wynalazki, rozwiązania techniczne (tzw.
wzory użytkowe) czy znaki towarowe
(logotypy) są należycie chronione
prawem. Co wyklucza sytuację,
w której ktoś przypisze sobie ich
autorstwo i zacznie odcinać od tego
kupony. A o tym, że ich praca jest
potrzebna, świadczą spektakularne
przykłady wykradania idei.
Na przykład: firma Ford skradła Robertowi

jest przez wszystkie przypadki. Unijne czy
krajowe fundusze wspierają start-upy,
finansują budowę centrów badawczorozwojowych. Aby jednak owoce pracy tych
instytucji ujrzały światło dzienne i zmieniły
świat na lepsze (i zaczęły przynosić swoim
twórcom zyski), potrzebują parasola
ochronnego. Jest z nimi bowiem trochę tak
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Kearnsowi pomysł na czasowe wycieraczki
w samochodzie. W 1964 roku ten
pomysłowy Amerykanin opatentował
system, dzięki któremu wycieraczki
samochodowe nie pracowały bez przerwy,
ale zbierały deszcz z przedniej szyby auta
w równych odstępach czasowych. Kearns
zaczął biznesowy flirt m.in. z Fordem, ale
nie wyszedł na tym dobrze. Przedstawiciele
tego koncernu uznali, że nie ma
w przedstawionym pomyśle nic nowego ani
przełomowego... i przywłaszczyli go sobie.
Na szczęście inne zdanie mieli sędziowie
za oceanem. Po latach sądowych starć
Ford i Chrysler, który również połaszczył
się na pomysł Kearnsa, wypłaciły mu
w sumie kilkadziesiąt milionów dolarów
odszkodowania.

NAD WISŁĄ RZECZNICY
PATENTOWI ZAJMUJĄ
SIĘ OCHRONĄ
WSZYSTKICH RODZAJÓW
PRAW WŁASNOŚCI
PRZEMYSŁOWEJ.

Spektakularnych przykładów jest
oczywiście więcej. Łatek „złodziei
patentów” doczekali się tacy giganci
jak Samsung czy Intel. Koreańczycy
z Samsunga przegrali nawet kilka procesów
z firmą Apple, której rzekomo podebrali
kilka patentów. Za co, na mocy wyroków
sądowych, zapłacili kilkaset milionów
dolarów różnych rekompensat. Czasami
chodzi o naprawdę bajońskie kwoty.

Inna jest specyfika spraw dotyczących
rejestracji np. znaków towarowych.
Rzecznicy zajmujący się takimi sprawami
częściej mają wykształcenie prawnicze.
Logotypy są związane z wizerunkiem firm,
przez to mają niebagatelne znaczenie
marketingowe, a rzecznik udzielający
się w takich sprawach musi wesprzeć
przedsiębiorcę nie tylko w kwestiach
prawnych, ale też strategicznych.
To z kolei wymaga rozumienia
zasad biznesu.

RZECZNIKÓW JAK
NA LEKARSTWO,
INNOWACJI TEŻ

Rzecznicy niezależnie od tego,
którą drogę wybrali, asystują
w postępowaniach zgłoszeniowych
i sporach przed urzędami patentowymi.
W sądach (powszechnych
i administracyjnych, ale z wyjątkiem
Sądu Najwyższego) reprezentują klientów
w sprawach m.in. o naruszenie patentów,
wzorów użytkowych (czyli rozwiązań
technicznych prostszych niż patent)
czy znaków towarowych (logo).

Co prawda w Polsce nie ma jeszcze
technologicznych gigantów, którzy kłócą
się o setki milionów, ale z pewnością
jest czego strzec. Nad Wisłą rzecznicy
patentowi zajmują się ochroną wszystkich
rodzajów praw własności przemysłowej.
W samym zawodzie wytworzył się
naturalny podział na ekspertów od
ochrony rozwiązań technicznych i tych,
którzy strzegą znaków towarowych. Ci
pierwsi mają na ogół za sobą studia

TWOJA KARIERA 2016

techniczne, bo takie wykształcenie
pozwala ocenić, czy pomysł wynalazcy
może być opatentowany. A zgodnie
z prawem godne patentu jest wyłącznie
rozwiązanie techniczne, które jest nowe.
Czyli nie stanowi części istniejącego stanu
techniki, jest nieoczywiste, a także nadaje
się do przemysłowego zastosowania.
Rzecznik patentowy nie tylko decyduje,
czy te kryteria są spełnione, ale formułuje
też dokumenty zgodnie z określonymi
wymogami i pilnuje, by nie został
naruszony inny, chroniony już patent.
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JAK ZOSTAĆ RZECZNIKIEM
NIEMAL 450 POLSKICH
RZECZNIKÓW MA 61
LAT I WIĘCEJ. NIESTETY,
TREND JEST RACZEJ
NIEKORZYSTNY
— RZECZNIKÓW UBYWA.

PATENTOWYM?
Zawód rzecznika ma w Polsce jeszcze jedną
cechę charakterystyczną. Lada moment
czeka go wymuszona zmiana pokoleniowa.
Niemal 450 polskich rzeczników ma
61 lat i więcej. Niestety, trend jest raczej
niekorzystny — rzeczników ubywa (w 2006
roku było ich niemal tysiąc) i niewiele
wskazuje na szybkie zmiany. Próg wejścia do
zawodu jest trudny do sforsowania. Najpierw
trzeba mieć w ręku dyplom magistra
kierunku technicznego, prawniczego lub
nauk przyrodniczych. Następnie należy
zdać egzamin i dostać się na aplikację. Raz
na trzy lata nabór na nią organizuje Polska
Izba Rzeczników Patentowych. Trwa ona trzy
lata i kosztuje rocznie trzykrotność średniej
krajowej. Po niej aplikant przystępuje do
egzaminu kwalifikacyjnego — uzyskanie
pozytywnego wyniku jest równoznaczne
z otrzymaniem prawa do wykonywania
zawodu. Na końcu tej wyboistej i krętej
drogi czeka raczej pewny zawód, z dużymi
możliwościami rozwoju i niezłą pensją.
Z różnych danych wynika, że rzecznicy
zarabiają od 3 do 10 tys. zł.
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W Polsce uprawnienia do wykonywania
tego zawodu ma zaledwie 898 osób.
A tylko 294 z nich (europejscy
rzecznicy patentowi) może zgłaszać
patenty polskich przedsiębiorców do
Europejskiego Urzędu Patentowego
i reprezentować ich w sporach
z przedsiębiorcami działającymi
w UE. Dla porównania: w Niemczech
rzeczników z uprawnieniami
europejskimi jest blisko 4 tys.,
we Francji ponad 1 tys.,
a w Wielkiej Brytanii ponad 2 tys.
Nietrudno się domyślić, że znacznie
więcej jest w tych krajach także
europejskich zgłoszeń patentowych.
W 2014 roku w Polsce było ich
475, w Wielkiej Brytanii prawie
4,7 tys., we Francji 10,5 tys.,
a w Niemczech ponad 25,5 tys.
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15.
CV, KTÓRE PRZEKONA PRACODAWCĘ
Przygotowanie dobrego CV bywa trudniejsze, niż się wydaje.
Co roku boleśnie przekonują się o tym setki kandydatów,
którzy odpadają z procesów rekrutacyjnych ze względu na
błędy w życiorysie. Jak powinno wyglądać dobre CV?

Bartosz Sendrowicz

Szukając pracy, warto pamiętać o tym, że
firmy potrzebują osób, których zatrudnienie
usprawni ich działanie i przyniesie
korzyści. Dlatego poza umiejętnościami
liczą się charakter oraz nastawienie
do wykonywanych obowiązków. Nie
zapominajmy o tym, gdy piszemy
CV. Zwłaszcza jeśli nie mamy dużego
doświadczenia. Co zatem powinno znaleźć
się w idealnym życiorysie?

koszuli. Zdjęcia z wakacji, w żartobliwych
lub prowokujących pozach przekreślają
szanse na poważną pracę. Choć zdjęcie

RZETELNE INFORMACJE
KONTAKTOWE

nie jest elementem obowiązkowym,
warto je umieścić. Dlaczego? Bo, zdaniem
ekspertów, jesteśmy wzrokowcami — lepiej
pamiętamy informacje, które powiązać
możemy z konkretną osobą, i chętniej
pracujemy z ludźmi dbającymi o wygląd.

ORAZ ZDJĘCIE
Adres e-mailowy nie może być infantylny
lub np. z pseudonimem. Najlepiej
korzystać z takiego, który zawiera imię
i nazwisko. Pracodawcy tak naprawdę nie
interesuje dokładny adres zamieszkania
czy dokładna data urodzenia. Wystarczy
miasto i wiek. Nie wpisujmy stanu
cywilnego. Sprawdźmy też dwa razy, czy
CV zawiera właściwy numer telefonu.

PRZEJRZYSTY I CZYTELNY

TWOJA KARIERA 2016

ADRES E-MAILOWY NIE
MOŻE BYĆ INFANTYLNY
LUB NP. Z PSEUDONIMEM.
NAJLEPIEJ KORZYSTAĆ
Z TAKIEGO, KTÓRY
ZAWIERA IMIĘ I NAZWISKO.

UKŁAD INFORMACJI
Doświadczenia zawodowe
i wykształcenie zawsze przedstawiamy
na zasadzie odwróconej chronologii.

Jeśli decydujemy się na zdjęcie, to musi być
ono oficjalne, w formalnym stroju, np. białej
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to może być? Ponadprzeciętne wyniki
sprzedaży albo udział w projektach
dla innych działów, umiejętności, które
samodzielnie nabyliśmy w trakcie pracy.
Jeżeli w czasie studiów udzielaliśmy się
w organizacjach studenckich, projektach
uczelnianych, wyjeżdżaliśmy do pracy
za granicę albo na wymianę studencką,
warto o tym wspomnieć. To pokaże
pracodawcy, że kandydat jest ambitny
i do pracy podchodzi odpowiedzialnie
i robi więcej, niż się od niego oczekuje.
— Tacy kandydaci rozpatrywani są
najpoważniej, bo to oni będą dla
pracodawcy partnerami w biznesie,
a nie tylko odtwórcami powierzonej roli
— komentuje Tomasz Rudnik, rekruter
z wieloletnim doświadczeniem, założyciel
serwisu OdpicujmiCV.pl.

Potencjalnego pracodawcę interesują
najnowsze doświadczenia, zamierzchłej
przeszłości poświęci na pewno mniej
uwagi. Z podobnego powodu nie warto

DOŚWIADCZENIA
ZAWODOWE
I WYKSZTAŁCENIE ZAWSZE
PRZEDSTAWIAMY NA
ZASADZIE ODWRÓCONEJ
CHRONOLOGII.

wpisywać do CV informacji, które nie
korespondują ze stanowiskiem, na które
aplikujemy. Jeśli kiedyś roznosiliśmy
ulotki, a teraz chcemy być np. specjalistą
ds. PR, nie musimy się tym dzielić.

TYLKO PRAWDA

TWOJA KARIERA 2016

Wykształcenie, doświadczenie
zawodowe, szkolenia, umiejętności,
hobby i znajomość języków zawsze
opisujemy w punktach. Osoby
odpowiedzialne za rekrutację na pewno
nie zwrócą uwagi na CV pisane tekstem
ciągłym, bo trudniej z niego wyłowić
najważniejsze informacje.

Kłamstwo w CV, niestety, jest
powszechne. Nie bez winy są sami
pracodawcy, którzy często zawyżają
wymagania. Z badania GazetaPraca.pl
wynika, że informacjami zawartymi
w życiorysie manipuluje aż 40 proc.
kandydatów. Najczęściej wtedy gdy,

CV powinno być proste i czytelne.
Na zabawy z formą graficzną mogą
sobie pozwolić np. graficy czy osoby,
które starają się o pracę wymagającą
kreatywności. Ale także oni muszą dbać
o to, by ich aplikacje były estetyczne
i przede wszystkim czytelne.

KŁAMSTWO W CV, NIESTETY,
JEST POWSZECHNE.
NIE BEZ WINY SĄ SAMI
PRACODAWCY, KTÓRZY
CZĘSTO ZAWYŻAJĄ
WYMAGANIA.

OSIĄGNIĘCIA
Poza przejrzystością i schludnością
uwagę rekrutera zwrócą informacje
o tym, że kandydat w poprzedniej
pracy lub na studiach robił więcej, niż
do niego należało. Jeżeli więc jest coś,
czym warto się pochwalić, zróbmy to. Co

trzeba określić znajomość języka
obcego, wskazać zakres obowiązków
lub hobby. Pamiętajmy, że osoba
odpowiedzialna za rekrutację może
wszystko łatwo zweryfikować podczas
rozmowy kwalifikacyjnej. Nawet jeśli coś
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się nie wyda na rozmowie, najpewniej
wyjdzie na jaw w pierwszych tygodniach
pracy. Wtedy konsekwencje są poważne
— możemy nawet zostać zwolnieni.

deklarowany poziom „biegłości” okazuje
się co najwyżej przeciętną znajomością
języka, która uniemożliwia napisanie
prostego, oficjalnego e-maila.
Należałoby wówczas odwiedzić szkołę
językową i poprosić o sprawdzenie
językowych umiejętności.

Warto więc dobrze poznać swoje silne
i słabe strony. Jak to zrobić? Poprośmy
o opinię obecnego szefa, a nawet
znajomych. Sprawdźmy, czy naprawdę
mówimy biegle w obcym języku. Często

Gdy już napiszemy CV, dajmy je komuś do
oceny — często błędy, których my nie widzimy,
są oczywiste dla innych. W ten sposób można
też wyeliminować proste pomyłki, jak np.
niewłaściwy numer telefonu, czy literówki.

UWAGA!

Dobrze napisane CV nie gwarantuje
pracy, ale znacznie zwiększa nasze
szanse na przejście do dalszego etapu
rekrutacji. Pamiętajmy, że osoba, która
dokonuje wstępnej selekcji aplikacji,
zwykle poświęca na jedno CV co najwyżej
30 sekund. Według różnych danych na
tym etapie w koszu ląduje od 70 do
85 proc. aplikacji.

TWOJA KARIERA 2016

Wysyłanie tej samej wersji CV
w odpowiedzi na każde ogłoszenie
jest kardynalnym błędem. Trzeba
uważnie przeanalizować wymagania
poszczególnych firm i odpowiednio
je przeformułować, akcentując
te umiejętności i cechy, które są
potrzebne w danej firmie.
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16.
FIRMY NIE MOGĄ
WYMAGAĆ ZDJĘCIA W CV.
ALE LEPIEJ JE DOŁĄCZYĆ
Wygląd odgrywa ważną rolę w procesie rekrutacji. Zdaniem
specjalistów lepiej dołączyć zdjęcie do CV, bo rekruter dokumenty
bez fotografii może odrzucić w pierwszej kolejności.

TWOJA KARIERA 2016

Małgorzata Kryda

80

Chociaż w Polsce żądanie CV ze
zdjęciem jest standardem, w Stanach
Zjednoczonych taka praktyka jest
niedopuszczalna. Istnieje bowiem obawa,
że rekruter zaprosi na rozmowę tylko te
osoby, których fotografia przypadnie mu
do gustu. Zbyt poważny wygląd, fryzura
czy pochodzenie etniczne to cechy,
które nie powinny mieć znaczenia przy
selekcji kandydatów. Mając przed sobą
aplikację pozbawioną zdjęcia kandydata,
rekruter ocenia tylko zgodność życiorysu
z wymaganiami na dane stanowisko, nie
ulegając, nawet nieuświadomionym,
uprzedzeniom.

danych pracodawca może domagać się tylko
wtedy, gdy wynika to z przepisów odrębnych
— dodaje ekspertka. Żądanie zdjęcia w CV nie
jest więc zgodne z Kodeksem pracy.

ŻĄDANIE ZDJĘCIA
W CV NIE JEST
WIĘC ZGODNE
Z KODEKSEM
PRACY.

CV BEZ ZDJĘCIA

— Jak podkreśla dr Katarzyna Antolak-Szymanski z Wydziału Prawa i Nauk
Społecznych Uniwersytetu SWPS, nie
ma podstawy prawnej, żeby wymagać
dołączenia do CV zdjęcia kandydata.
— Kodeksowa lista informacji, których
pracodawca może żądać od osoby
ubiegającej się o zatrudnienie, jest
zamknięta i nie zawiera wzmianki
o fotografii — wyjaśnia. — Wszelkich innych

Czy w takim razie warto zrezygnować
z zamieszczania zdjęcia przy własnym
curriculum vitae? Jak mówi Daria
Dąbrowska z Antal International, CV
z fotografią jest po prostu standardem
rekrutacyjnym, więc jego brak budzi
podejrzenia rekrutera. — Dlatego zawsze
lepiej wysyłać aplikację ze zdjęciem — radzi.
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Co więcej, niezamieszczenie zdjęcia
może nawet zaszkodzić nam bardziej
niż fotografia, na której nie wyglądamy
najlepiej. — Brak zdjęcia mógłby
sugerować, że kandydat wstydzi się
swojego wyglądu i nie akceptuje siebie,
co może być niepożądaną cechą na
danym stanowisku — tłumaczy Krzysztof
Inglot z Work Service. Podczas rozmowy
rekrutacyjnej mamy tylko kilka minut,
żeby nawiązać dobry kontakt z rekruterem
i przekonać go do siebie. Zdjęcie w CV
może sprawić, że rekruter będzie do nas
z góry przyjaźnie nastawiony. — Dzięki
fotografii wyobraża on sobie kandydata
i podczas rozmowy czuje się, jakby znał
go dłużej — mówi Krzysztof Inglot. — Poza
tym jest tyle możliwości technicznych,
że dzisiaj każdy może tak przerobić
zdjęcie, żeby wyglądać na nim atrakcyjnie
— dodaje.

a czego nie wypada. Często więc nie jest
zapraszany na rozmowę — wyjaśnia.
Jakie więc cechy powinna spełniać
dołączona do aplikacji fotografia? Przede
wszystkim należy ją dobrać do posady,

ZDJĘCIE W CV MOŻE
SPRAWIĆ, ŻE REKRUTER
BĘDZIE DO NAS
Z GÓRY PRZYJAŹNIE
NASTAWIONY.

o którą się ubiegamy. Jeżeli staramy
się o stanowisko barmana czy kelnerki,
wskazane będzie zdjęcie, na którym nie
wyglądamy zbyt sztywno. Do aplikacji na
stanowiska specjalistyczne powinniśmy
dołączać fotografie bardziej oficjalne, na
których wyglądamy mniej swobodnie.

JAKIE ZDJĘCIE ZAMIEŚCIĆ?

Zdjęcia w kostiumie kąpielowym,
z imprezy, w niestosownej pozie czy
takie, na których widnieją też inne osoby
albo nasi pupile, są absolutnie nie na
miejscu. Fotografie aplikacyjne powinny
przedstawiać nas samych, w kompletnym
stroju. Warto zadbać także o przyjemną
minę — brak uśmiechu i wygląd seryjnego
mordercy na pewno nie pomogą
w zdobyciu wymarzonej pracy.

TWOJA KARIERA 2016

Rekruterzy nie rezygnują z zaproszenia
kandydata ze względu na jego urodę, co nie
znaczy, że nie zdarza im się odrzucać oferty
kandydata z powodu zdjęcia wklejonego do CV.
— Dostaję czasami życiorysy z fotografiami
pań w bikini albo opartych o drzewo
— opowiada Krzysztof Inglot. — Takie
zdjęcia są nieodpowiednie i świadczą
o tym, że kandydat nie wie, co wypada,
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17.
LIST MOTYWACYJNY
OCZAMI REKRUTERA
Co w liście motywacyjnym odrzuca specjalistów od rekrutacji?
A co sprawia, że list przyciąga ich uwagę? Postanowiliśmy
zasięgnąć opinii u źródła — zapytaliśmy o to samych rekruterów.

Bartosz Sendrowicz

TOMASZ RUDNIK,

Czy rekruterzy w ogóle czytają listy
motywacyjne?

AKADEMIAREKRUTACJI.PL
— W bardzo dużym uproszczeniu list
motywacyjny jest odpowiedzią na
pytanie, które i tak padnie na rozmowie
kwalifikacyjnej: „Dlaczego chce pan/

Niestety, w większości kandydaci piszą
LM na podstawie szablonów znalezionych
w internecie, a rekruterzy już znają treść
na pamięć. Między innymi dlatego, że
kandydaci nie wiedzą, jak pisać taki list, i że
znaczenie listu motywacyjnego zmieniło się
na przestrzeni ostatnich lat.

NIEKTÓRE FIRMY
KŁADĄ NACISK NA
ZMOTYWOWANYCH
KANDYDATÓW, DLATEGO
PROSZĄ O LM RAZEM Z CV.

Co w listach przyciąga uwagę
rekruterów?
pani pracować dla naszej firmy?”. Poza
przesłaniem płynącym z CV jest to
dodatkowe umotywowanie aplikacji
kandydata. Przekaz tego dokumentu jest
bardzo indywidualny, dlatego dużym
błędem jest korzystanie z szablonów.

TWOJA KARIERA 2016

— Niektóre firmy kładą nacisk na
zmotywowanych kandydatów, dlatego
proszą o LM razem z CV. W innych jest to
kwestia procedur, a jeszcze inne w ogóle
go nie wymagają, więc nie czytają ich wtedy,
gdy kandydat go prześle.

— Rzadko kiedy list motywacyjny zawiera
nakreśloną przez kandydata perspektywę
obustronnych korzyści płynących ze
współpracy. A to właśnie jest koronny
argument, który skupi uwagę rekrutera.
Jeżeli wizja współpracy będzie obustronnie
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korzystna, to oznacza, że kandydat ma
zamiar na stanowisku spędzić więcej czasu,
a to z kolei sygnał dla pracodawcy, że warto
w taką osobę zainwestować.

Czy rekruterzy w ogóle czytają listy
motywacyjne?

Co sprawia, że odrzucają list
motywacyjny?

Co w listach przyciąga
uwagę rekruterów?

— Najbardziej irytujące jest
powtarzanie tych samych, utartych fraz
(korzystanie z szablonów). Świadczy to
o nieprzemyślanym i pozbawionym strategii
podejściu kandydata. Poza tym zniechęcające

— Po pierwsze, jasny układ i odpowiednia
długość. List nie powinien przekraczać
jednej strony, tekst należy podzielić na
kilka akapitów, najważniejsze słowa klucze
warto wytłuścić lub podkreślić. Cały
dokument powinien być treściwy, czyli
zawierać możliwie najwięcej przekazu i jak
najmniej słów. Powinno się unikać banałów
i całych zdań, które nic nie wnoszą.
Większość listów motywacyjnych można
o połowę skrócić.

— Co do zasady czytają je.

POWINNO SIĘ
UNIKAĆ BANAŁÓW
I CAŁYCH ZDAŃ,
KTÓRE NIC
NIE WNOSZĄ.

Po drugie, mocne strony. Należy się
skupić na kilku — trzech może czterech
— kompetencjach. Pisanie o dziesięciu
uniwersalnych, mocnych stronach jest
często niewiarygodne. Opis kompetencji
powinien zawierać także przykłady
potwierdzające ich posiadanie, np.:
„Jestem kreatywny, co udowodniłem
podczas projektowania nowej linii
produkcyjnej. Zastosowałem autorskie
rozwiązanie niespotykane wcześniej
w mojej branży”. Jakie kompetencje
opisać? Najlepiej takie, których oczekuje
pracodawca, a więc te, o których mowa
w ogłoszeniu o pracę.

TWOJA KARIERA 2016

w listach jest wypracowanie o sobie samym
bez wspomnianej wizji obustronnych
korzyści, a także przesadne podkreślanie
swoich kompetencji, np.: „Jestem
najlepszym kandydatem, gdyż...”, „Posiadam
pożądane przez państwa umiejętności
i cechy”, „Nie boję się nowych wyzwań
i jestem gotowy podjąć każde powierzone
mi zadanie”.

ALEKSANDRA SZKOŁUT,

Co sprawia, że odrzucają list
motywacyjny?

ADECCO POLAND

— Muszę przyznać, że z roku na rok kandydaci
są coraz lepiej przygotowani. Nie oznacza to
jednak, że listy są wolne od błędów. Najczęstsze
z nich można podzielić na dwie grupy. Pierwszą
i najważniejszą jest przede wszystkim strona
merytoryczna aplikacji. Dane, które kandydaci
podają, są często bardzo ogólne — odnoszą
się do zajmowanego stanowiska, a powinny
prezentować pełen zakres dotychczasowych
obowiązków.

— List motywacyjny i CV należy potraktować
jako dokumenty marketingowe. Celem tych
dokumentów jest bowiem przekonanie
pracodawcy (lub agencji doradztwa
personalnego), że kandydat jest odpowiednim
pracownikiem dla danej firmy. Sam list intencyjny
powinien uwypuklać mocne strony kandydata
oraz w sposób jasny przedstawiać jego motywy
i powody ubiegania się o pracę.
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Kolejnym problemem jest brak
w klauzuli o zgodzie na przetwarzanie
danych osobowych. Choć wydaje się to
nieprawdopodobne, zdarza się dosyć często.

w ogłoszeniu często nie pojawia się
nawet prośba o dokument. Jeśli jednak
znajdziemy informację, że jest oczekiwany,
nie można jej zignorować.

Nie mniej rażące są błędy ortograficzne czy
też źle zastosowane określenia i pojęcia
specjalistyczne.

Co w listach przyciąga
uwagę rekruterów?
— List powinien być dodatkowym źródłem
informacji dla pracodawcy czy rekrutera,
zawierać m.in. konkretne informacje
na temat umiejętności i kompetencji
pasujących do stanowiska oraz opis
dotychczasowego doświadczenia. Dobry
i skuteczny list jest zindywidualizowany,
konkretny i oczywiście poprawny pod
względem gramatyki i stylistyki.

Kolejna grupa to celowe zawyżanie
kompetencji w listach. Na etapie wstępnej
selekcji rekruterzy nie mogą zweryfikować
każdego punktu, ale prawda szybko
wychodzi na jaw w trakcie rozmowy
kwalifikacyjnej.
Rażącym błędem jest też przesyłanie
tego samego listu w odpowiedzi na
kilka ogłoszeń. Posługiwanie się takim
szablonem jest bardzo widoczne i zniechęca
rekruterów. Podobnie jak błędy stylistyczne,
gramatyczne i językowe, zbyt długi list i tekst
niepodzielony na akapity, specjalistyczny
żargon (najpierw listy intencyjne czytają
osoby z działu personalnego, które nie znają
szczegółowo specyfiki technologicznej).
Szans na przebicie się nie mają też
kandydaci, których listy pełne są banałów
i pustosłowia, mają nieelegancki, potoczny
styl wypowiedzi i zawierają za dużo
przechwałek.

Ważna jest również opisana w przekonujący
sposób motywacja do pracy u konkretnego
pracodawcy: dlaczego firma nam się
podoba, co możemy wnieść do organizacji
o takim profilu. I przede wszystkim list
powinien uzupełniać informacje zawarte
w CV, a nie je powtarzać.

ALEKSANDRA FIGURA,
PEOPLE
Czy rekruterzy w ogóle czytają listy
motywacyjne?

Co sprawia, że odrzucają list
motywacyjny?

— Rzadko sięgamy do listów motywacyjnych,
bo najczęściej to zmodyfikowany gotowy
szablon pobrany z internetu. Tego typu
dokument rzadko dostarcza dodatkowych
informacji na temat kandydata. W przypadku
osób aplikujących na stanowiska
specjalistyczne, gdzie kluczowe są
kwalifikacje merytoryczne, list motywacyjny
przeważnie nie ma znaczenia, dlatego

— Rekruterów drażnią sztampowe listy,
szablony, tzw. kopiuj — wklej z internetu,
oraz proste błędy. Wysyłając wiele aplikacji,
nie zawsze pamiętamy o zmianie nazwy
firmy, do której aplikujemy. Jeśli więc
przy ogłoszeniu nie ma wyraźnej prośby
o przygotowanie listu bądź kandydat nie ma
wyraźnego powodu, by go napisać, lepiej
zrezygnować z jego przesyłania.
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WYSYŁAJĄC WIELE
APLIKACJI, NIE ZAWSZE
PAMIĘTAMY O ZMIANIE
NAZWY FIRMY, DO
KTÓREJ APLIKUJEMY.
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18.
WIESZ, DLACZEGO ODRZUCILI
TWOJĄ KANDYDATURĘ?
Większość osób starających się o pracę nigdy nie pozna powodu,
dla którego nie sprostała oczekiwaniom danego pracodawcy.
Jakie są tego konsekwencje?

Marta Piątkowska
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Scenariuszy jest kilka, ale każdy, kto
kiedykolwiek szukał pracy, przerabiał
je na własnej skórze. Zaczyna się
tradycyjnie — od wysłania CV. Jeżeli
serwis, przez który aplikujemy,
posiada opcję informowania o statusie

odpowiada kilkaset osób, a uzasadnienie
każdemu z osobna tej decyzji znacząco
wydłużyłoby proces rekrutacji
i podniosło jej koszty.
Kandydatom może się to nie podobać,
ale sami nieco przyczynili się do
tej sytuacji, wysyłając CV na oślep,
często bez dokładnego przeczytania
ogłoszenia.

W PRZYPADKU STANOWISK
NIŻSZEGO I ŚREDNIEGO
SZCZEBLA ZWYKLE
REKRUTACJA ZAMYKA SIĘ
PO DWÓCH SPOTKANIACH.

CV NIE PASUJE
DO STANOWISKA
— Rekrutacją zajmuję się od ośmiu lat.
Potrzebuję około minuty na przejrzenie
dokumentów i ocenę, czy dana osoba
posiada niezbędne kwalifikacje na
dane stanowisko. To tzw. część sucha,
reszta wychodzi w praniu, czyli na
kolejnych etapach, kiedy spotykamy
się z kandydatem na żywo — opowiada
Ewa, która na stanowisku konsultanta
pracuje dla dużej firmy zajmującej się
wyszukiwaniem najlepszych kandydatów
dla swoich klientów. — Z mojego
doświadczenia wynika, że najgorzej

przekazanych dokumentów, mamy
możliwość dowiedzenia się, czy ktoś
w ogóle się z nimi zapoznał oraz czy
zostały zaakceptowane. W domyśle więc
możemy wysondować, czy mamy się
spodziewać zaproszenia na rozmowę,
czy może odpadliśmy już na starcie.
W przypadku drugiego rozwiązania
szanse na to, że poznamy przyczyny
braku zainteresowania, są bliskie zera.
Powód? Często na jedno ogłoszenie
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jest w przypadku stanowisk niższego
szczebla, ale wymagających już pewnego
doświadczenia i umiejętności. W tej grupie

to zasugerować oraz wskazać główne
obszary, nad którymi powinna popracować.
Przyznaję jednak, że dotyczy to jedynie
kwestii związanych z umiejętnościami,
m.in. niewystarczającej znajomości języka
obcego, danego oprogramowania bądź
specyfiki branży. Kiedy w grę wchodzą
kwestie osobowościowe, na przykład ktoś,
kto ma być sprzedawcą, kompletnie nie ma
siły przebicia, kończę rytualnym: „Proszę
czekać na wiadomość. Odezwiemy się
w ciągu tygodnia”, i wpisuję tę osobę na
listę, która dostanie e-maila o treści, że
bardzo dziękujemy za poświęcony czas,
ale zdecydowaliśmy się na kogoś innego
— opowiada Ewa.

ETAP DRUGI DOTYCZY
OSÓB, KTÓRE ZOSTAŁY
ZAPROSZONE NA ROZMOWĘ
KWALIFIKACYJNĄ. TUTAJ
WIELE ZALEŻY OD TEGO, NA
ILE SPOTKAŃ ZAPLANOWANO
CAŁĄ REKRUTACJĘ.

nawet połowa przesłanych CV w ogóle
nie pasuje do profilu stanowiska. Ludzie
dostają powiadomienie, że jest robota
w ich mieście w branży, którą ustawili sobie
w powiadomieniach o nowych ofertach,
i aplikują z automatu. To się kompletnie mija
z celem, a ja mam przez to więcej pracy
— podsumowuje Ewa.

REKRUTERZY DZWONIĄ
TYLKO DO NAJLEPSZYCH
Ostatni etap to spotkanie z szefem firmy,
kierownikiem działu bądź bezpośrednim
przełożonym, a czasami wszystkimi naraz.

Z tego powodu wzmianka „skontaktujemy
się z wybranymi osobami” rytualnie kończy
co drugie ogłoszenie. Tak na wszelki
wypadek, żeby nie rozbudzać nadziei.

Tutaj docierają najlepsi. Elita. Nie więcej
niż kilka osób. — Ich zdążyłam poznać
najdokładniej i faktycznie jestem w stanie
uczciwie powiedzieć, jakie są ich mocne
i słabe strony. Do tych, którzy nie dostaną

RYTUALNY E-MAIL:

ZA POŚWIĘCONY CZAS”

OSTATNI ETAP TO
SPOTKANIE Z SZEFEM FIRMY,
KIEROWNIKIEM DZIAŁU
BĄDŹ BEZPOŚREDNIM
PRZEŁOŻONYM, A CZASAMI
WSZYSTKIMI NARAZ.

Etap drugi dotyczy osób, które zostały
zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
Tutaj wiele zależy od tego, na ile spotkań
zaplanowano całą rekrutację. Jedno?
Dwa? A może pięć?
— W przypadku stanowisk niższego
i średniego szczebla zwykle rekrutacja
zamyka się po dwóch spotkaniach.
Jeżeli wiem, że z daną osobą na pewno
już się nie zobaczymy, wtedy staram
się pod koniec rozmowy delikatnie jej
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„DZIĘKUJEMY

pracy, zawsze dzwonię z informacją
i — jak nietrudno zgadnąć — nie są to
łatwe rozmowy. Nigdy nie porównuję ich
z kontrkandydatami na zasadzie: „X miał
bogatsze doświadczenie, a jego portfel
dotychczasowych klientów powalił nas
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niezbędną wiedzę i doświadczenie, ale
np. zbyt skromnie je opisaliśmy, przez co
rekruter nie był w stanie dostrzec naszego
potencjału. Uwaga: celem nie jest streszczenie
całego życia zawodowego, tylko skupienie
się na obszarach, które zostały wymienione
w ogłoszeniu o pracę.

TWOJA KARIERA 2016

na kolana”. Tłumaczę za to, że na ten
moment szukamy osoby, która będzie
potrzebowała mniej czasu na pełne przejęcie
obowiązków oraz na przykład będzie bardziej
dyspozycyjna. Najłatwiej jest w sytuacjach,
kiedy można się odnieść do wyników testów
predyspozycyjnych czy ćwiczeń, jednak na
końcowym etapie zwykle kandydaci mają
podobne wyniki. Czasem naprawdę nie mam
żelaznego argumentu, bo bywa, i to wcale nie
tak rzadko, że o wszystkim decyduje czynnik
ludzki zwany sympatią. Po prostu przyszły
szef, mając do wyboru dwóch kandydatów
o podobnych kwalifikacjach, wybierze tego,
którego polubił bardziej — przyznaje Ewa.

Może się też zdarzyć, że na etapie
ponownego czytania CV bardzo szybko
wyjdą nasze braki. Jedna czy dwie takie
sytuacje o niczym nie świadczą, ale jeśli
pojawiają się częściej i dotyczą kluczowych
umiejętności, mamy czarno na białym,

Zdaniem rekruterki informacja o tym,
dlaczego nie dostaliśmy danej pracy, jest
pomocna, ale tylko wtedy, kiedy umiemy
podejść do niej elastycznie. — Bywają
wskazówki oczywiste i uniwersalne, takie
jak: „Proszę zrobić prawo jazdy”, skierowane
do osób, które chcą pracować na przykład
jako przedstawiciele handlowi. To znacząco
zwiększa szanse zatrudnienia i otwiera
nowe możliwości. Bywa też, że kandydat
ma wszystko, czego potrzeba, ale po prostu
się nie udało, wówczas nie ma co wymyślać
mu na siłę nowych wyzwań. Lepiej wskazać
kierunki, w których naprawdę jest świetny
i na podstawie których ma szansę budować
swoją przewagę nad innymi. Ale znowu — to
tylko sugestia, a nie recepta na to, jak nigdy
nie być osobą bezrobotną — mówi Ewa.

BYWA TEŻ, ŻE KANDYDAT
MA WSZYSTKO, CZEGO
POTRZEBA, ALE PO PROSTU
SIĘ NIE UDAŁO, WÓWCZAS
NIE MA CO WYMYŚLAĆ MU
NA SIŁĘ NOWYCH WYZWAŃ.

dlaczego nie przechodzimy wstępnej selekcji.
Można zrobić dwie rzeczy — nadrobić braki
albo szukać pracy na niższym stanowisku.
W sytuacji, w której zostaliśmy zaproszeni
na rozmowę albo został nawiązany osobisty
kontakt, mamy ułatwioną sprawę — wiemy,
z kim rozmawiać o naszej kandydaturze.
Już podczas spotkania poprośmy o adres
e-mailowy lub telefon tej osoby. Trzymajmy
się terminów zaproponowanych podczas
spotkania. Odpowiedź, jeśli chodzi o przebieg
rekrutacji, miała przyjść w ciągu dwóch
tygodni, a minęły dwa tygodnie i jeden dzień
— przypomnijmy o sobie, pytając, czy już coś
wiadomo. Jeżeli się dowiemy, że to nie na nas
się zdecydowano, podziękujmy za spotkanie
i poprośmy o wskazówkę, co możemy zrobić,
żeby stać się lepszym kandydatem. Unikajmy
pytań: „Dlaczego nie dostałem/dostałam
tej pracy?”. Mamy większe szanse na to, że
dostaniemy dobre rady, niż usłyszymy, jak ktoś
się gęsto tłumaczy.

WARTO
WYCIĄGAĆ WNIOSKI
Co w takim razie mogą zrobić kandydaci,
którzy nie dostali pracy ani konkretnych
informacji uzasadniających taki obrót sytuacji?
Jeżeli odpadliśmy na etapie CV, musimy
radzić sobie sami. Najlepiej jeszcze raz
przeczytać dokładnie ogłoszenie i spojrzeć
w przesłane dokumenty. Być może posiadamy
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19.
JAK BEZ DOŚWIADCZENIA
ROZRUSZAĆ SWOJĄ KARIERĘ
Bez
doświadczenia,
znajomości,
specjalistycznego
wykształcenia także można się odnaleźć na rynku pracy. Nie
da się zarobić dużo, ale ofert pracy dla osób, które potrzebują
zatrudnienia natychmiast, nie brakuje. Gdzie ich szukać?

Agata Kinasiewicz

„Najtrudniejszy pierwszy krok, zanim innych
zrobisz sto” — śpiewała Anna Jantar. Taki sam
refren każdy z nas może powtarzać co najmniej
kilka razy w swojej karierze. — Mam 32 lata. Nie
jestem ani młoda, ani stara. Ale dla pracodawców
jestem niewidzialna — żali się Basia. Przyznaje, że
skończyła pedagogikę i wiedziała, że nie znajdzie
pracy w zawodzie. Do tego zaraz po studiach
zaszła w ciążę. Mąż zarabiał dobrze, więc ona
zajmowała się domem. Do czasu, aż jej córka
poszła do szkoły, a mąż odszedł i postanowił
rozpocząć nowe życie. Basia została sama.
Mąż przelewał jej na konto początkowo 400,
potem 700 zł. Ale za taką kwotę kobieta nie
była w stanie utrzymać się w Warszawie. Razem
z mężem mieszkali w dwupokojowym mieszkaniu
na Woli. Koszt najmu — 1900 zł miesięcznie plus
opłaty. Szybko się okazało, że trzeba wziąć sprawy
w swoje ręce albo wrócić do Kraśnika,
do rodziców.

uświadomienie sobie, co może robić i że bez
żadnego doświadczenia nikt nie zapłaci jej
więcej niż 2 tys. zł na rękę. Nie było łatwo. Musiała
zrezygnować z mieszkania i wynająć pokój.
Znalazła pracę jako sekretarka. Za 1850 zł na rękę.

PRACA JEST, ALE

Aleksandra Figura, team leader w firmie
doradztwa personalnego People, tłumaczy, że
nierealne wymagania finansowe kandydatów
bez doświadczenia to zmora rekruterów.
Jeśli nie są inżynierami lub programistami,
powinni zapomnieć o 3 tys. zł na rękę. Dobra
wiadomość jest taka, że wtedy w ofertach
pracy mogą przebierać.
— W przypadku zawodów, w których nie potrzeba
kwalifikacji i wykonywać je może praktycznie
każdy, prym wiodą stanowiska produkcyjne
i magazynowe. Przykładem może być znana
duża firma prowadząca sklep internetowy,
która zakładając swoje centrum logistyczne
w Wielkopolsce, wchłonęła bezrobotnych, którzy
nie mogli znaleźć pracy w regionie — tłumaczy
Figura. Chodzi jej o Amazona.

— Nie zamierzałam tam wracać. Po pierwsze, nie
chciałam się zwalić rodzicom na głowę i robić
im kłopotów, obciążać finansowo, a po drugie,
wiedziałam, że muszę sobie poradzić. Nie
mogłam wywrócić życia mojej córki
do góry nogami. Wystarczyło,
że nagle zniknął jej tata — tłumaczy Basia.
Pracy szukała sześć tygodni. Tyle zajęło jej
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Ekspertka dodaje, że takie zajęcia oferuje także
budownictwo i branża usługowa. — Czyli przede
wszystkim centra usług wspólnych i szeroko
pojęta obsługa klienta (call center), obsługa
klienta indywidualnego, np. w sklepie, oraz
stanowiska sprzedażowe. Są to często również
firmy ubezpieczeniowe czy inne organizacje
z sektora finansowego, np. udzielające pożyczek.
Zwykle szkolą sprzedawców, doradców klienta
i agentów ubezpieczeniowych od podstaw
— mówi Figura.

JĘZYK OBCY OTWIERA
DRZWI DO KARIERY
Znajomość języka obcego pomaga znaleźć pracę
od ręki. Można wręcz pokusić się o stwierdzenie,
że ten, kto zna języki obce, nigdy nie będzie
bezrobotny. — Jeśli kandydat zna dodatkowy
język poza angielskim, nie możemy mówić
o osobie bez kwalifikacji. Tacy pracownicy są
rozchwytywani, a im bardziej oryginalny język,
tym większa szansa zatrudnienia — tłumaczy
Aleksandra Figura.
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Pracę od ręki mogą jednak znaleźć nie tylko
osoby, które chcą pracować w call center czy
być sprzedawcami. Przykład? Rentokil Initial
jest spółką notowaną na brytyjskiej giełdzie,
która działa w 70 krajach. — Świadczymy usługi
m.in. dla koncernów branży spożywczej,
w zakresie systemu monitorowanego
zwalczania szkodników opartego na założeniach
międzynarodowych standardów. Zajmujemy się
również higieną w pomieszczeniach toaletowych,
zapewniamy szeroki wybór produktów i urządzeń
do pomieszczeń toaletowych — tłumaczy
Krzysztof Matowski, dyrektor zarządzający
Rentokil Initial. Ale firma, która działa od 80
lat, ma ciekawą politykę kadrową. Swoich
pracowników kształci przez rok, od podstaw.

Stanowiska, które nie wymagają specjalistycznych
kwalifikacji, najczęściej obsadzają osoby bardzo
młode lub po pięćdziesiątce. Jednak preferencje
i wybory pracodawców dotyczące wieku
kandydatów ulegają zmianie. Przykładem jest np.
branża ubezpieczeń i usług finansowych.
— Wiele osób około 50. roku życia znajduje
zatrudnienie w tych obszarach, dzięki czemu mają
możliwość powrotu na rynek pracy po dłuższej
przerwie zawodowej. Młodsi wolą telefoniczną
obsługę klientów, wybierają też branże, w których
istnieje możliwość awansu i ciągłego rozwoju
zawodowego — wymienia Figura.

— Szukamy osób pracowitych, samodzielnych,
po przeszkoleniu niebojących się pracować
na wysokości. Zgodnie z filozofią firmy
dostarczamy pełen program szkoleń.
Pracownik staje się samodzielny dopiero
po roku. Potem może zostać na stanowisku
serwisanta technicznego albo przejść do
sprzedaży i tu zajmować się obsługą klienta lub
zająć inne stanowisko menedżerskie. W tym
przypadku naszą intencją jest, by pracownicy
po odpowiednim szkoleniu i zdobyciu stażu
wracali do Polski — opowiada Matowski.

— Niewiele jest branż, które mogą wyraźnie
preferować osoby młode. Wśród nich można
wymienić m.in. sieci modowe, które kierują swój
asortyment zwykle do takiej grupy docelowej
— mówi Aleksandra Figura. I tłumaczy, że
trudno znaleźć osoby, które chcą długofalowo
wykonywać prace niewymagające kwalifikacji, bo
każdy z pracowników po kilku miesiącach liczy
na awans i podwyżkę. — Dlatego pracodawcy
musieli się dostosować do rynku i otwierają się
na osoby z różnych kategorii wiekowych. Brak
doświadczenia jest coraz mniejszą przeszkodą,
by rozpocząć pracę — uważa Aleksandra Figura.

Firma za kilka tygodni zaczyna nabór w Polsce,
na razie rekrutuje pracowników z Ukrainy. Jednak
nie każdy spełnia wymagania. — To praca dla
kogoś, kto chce zdobyć doświadczenie i może
się na jakiś czas przeprowadzić, by w Wielkiej
Brytanii szkolić się i rozwijać. Szukamy osób
zmotywowanych, z komunikatywnym angielskim
i prawem jazdy — dodaje Matowski.

Co robi dziś Basia? — Zaczynałam jako
sekretarka. Ale dzisiaj jestem zastępcą
kierowniczki sprzedaży w firmie zatrudniającej
ponad 20 osób. Niedługo może znowu
wynajmę dwupokojowe mieszkanie.
Sama, tylko z córką.
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20.
AAAAAAAA IDEALNĄ PRACĘ PRZYJMĘ
Część Polaków twierdzi, że nie ma dla nich żadnej pracy. Inni
są przekonani, że szybko znajdą coś dla siebie. Obie grupy
poruszają się po tym samym rynku pracy, a jednak widzą go
w skrajnie różnych barwach. Dlaczego?

Agata Kinasiewicz,
Bartosz Sendrowicz

Zawsze chciałem to robić, no i nie
ukrywajmy: im większy pojazd, tym
większe pieniądze — opowiada.
Na brak ofert pracy faktycznie nie ma co
narzekać. Rejestrowane bezrobocie jest
najniższe od końca 2008 roku. W grudniu
ubiegłego roku wynosiło do 9,8 proc.
Z danych GUS wynika, że liczba ofert
w urzędach pracy jesienią ubiegłego
roku była o 10 proc. wyższa niż rok
wcześniej. Choć oczywiście poprawa
nie jest odczuwalna w równym stopniu
w całym kraju. Przykładowo: w Warszawie
bezrobocie we wrześniu 2015 roku wynosiło
3,7 proc., a w Poznaniu ledwie 2,5 proc.

Mówi, że miał szczęście, bo całe
życie mógł zajmować się tym, co lubi.
— Interesowałem się samochodami,

Z drugiej strony są jednak miejsca w Polsce,
w których wakatów jest jak na lekarstwo:
w powiecie szydłowieckim w województwie
mazowieckim bezrobocie sięga prawie 32
proc., a w powiecie braniewskim
w Warmińsko-Mazurskiem — 27 proc.

REJESTROWANE
BEZROBOCIE JEST
NAJNIŻSZE OD KOŃCA
2008 ROKU. W GRUDNIU
UBIEGŁEGO ROKU
WYNOSIŁO DO 9,8 PROC.
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— Nie wierzę w to, że w dużym mieście,
w dzisiejszych czasach, sprawny
mężczyzna nie może znaleźć pracy. Nie
wierzę! Jestem mechanikiem, teraz
pracuję jako taksówkarz. Za kilka lat
coś znowu zmienię. Nie wiem jeszcze,
co będę robił, ale nigdy problemu ze
znalezieniem pracy nie miałem i się
go nie spodziewam — zapewnia pan
Tomek, który jest kierowcą w jednej
z warszawskich korporacji taksówkowych.

NIEZATRUDNIALNI
— Nie ma dla mnie pracy — mówi Karolina.
Ma 23 lata, pięć lat temu skończyła
gastronomiczną szkołę zawodową.

zawsze lubiłem przy nich grzebać.
To poszedłem na mechanika.
Naprawiałem tiry, wielkie maszyny.
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Przez dwa ostatnie lata pracowała jako
pomoc kuchenna, na zastępstwo za
pracownicę w ciąży. Teraz jednak została
zmuszona do szukania nowego zajęcia.
Co ją interesuje? — Wszystko, mogę
pomagać w kuchni, pracować na recepcji,
być asystentką, pracować na kasie
— mówi. I choć na szybach wystawowych
sklepikarze wieszają ogłoszenia dla
sprzedawców, a w pewnej znanej
sieci dyskontowej trudno przeoczyć
kartki z napisem: „Przyjmę do pracy,
gwarantowana pensja 2 tys. zł brutto”,
Karolina wie swoje. — Wysyłam CV i nikt
się do mnie nie odzywa — skarży się.
Więcej zaczynamy rozumieć, gdy pokazuje

NIEDOPASOWANI
Czasami jednak nie wystarczą kursy
i zdobyte doświadczenie.
— Nie po to poszłam na studia, żeby
teraz pracować w sklepie. Nie jestem
już nastolatką — przekonuje Dominika,
25-latka z okolic Trójmiasta. Dwa lata
temu zrobiła licencjat w Szkole Głównej
Turystyki i Rekreacji, chciała więc znaleźć
pracę w zawodzie. — Z ofert, jakie mi
zaproponowano, cokolwiek wspólnego
z moim wykształceniem miała jedna.
Na miejscu okazało się jednak, że nie
chodzi o prowadzenie pensjonatu nad
Bałtykiem, ale o pracę w smażalni ryb
ulokowanej na parterze.
Podziękowałam — opowiada.
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— NA KAŻDYM
STANOWISKU
MOŻNA SIĘ ROZWIJAĆ,
UCZYĆ NOWYCH
RZECZY.
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Na studia wybrała się do Warszawy i wierzyła,
że po kierunku związanym z turystyką wróci
w rodzinne strony i łatwo znajdzie pracę
nad polskim morzem. — Zostawiałam CV
w hotelach, pensjonatach, biurach podróży,
ale nie było odzewu. Koleżanka pracuje
w Galerii Bałtyckiej, w sieciowym sklepie
odzieżowym. Namawiała mnie, żebym tam
też przyszła, bo szefowa akurat szukała
nowych pracowników — tłumaczy. Szybko się
jednak przekonała, że to nie jest zajęcie dla
niej, w sklepie wytrzymała miesiąc. — Ludzie
ciągle czegoś chcą (przynieś, zamień
rozmiar), kręcą nosem. W czasie wyprzedaży
co chwilę rozrzucają ubrania. Poskładasz,
a za moment wszystkie znowu rozgrzebane
albo porozrzucane w przymierzalni. Biegasz
po sklepie od rana do wieczora, a to
wszystko za 1200 zł na rękę — żali się.

ten dokument. Kartka A4 ze zdjęciem
w szaliku i trzema rubrykami: wykształcenie
(dwie pozycje), doświadczenie (również
dwie), zainteresowania (kino, książki
romantyczne, sport fitness). Dokument nie
doczekał się aktualizacji od dwóch lat, czyli
odkąd Karolina zaczęła
obecną pracę.
— Na każdym stanowisku można się rozwijać,
uczyć nowych rzeczy. Brak takiej aktywności budzi
wątpliwości przyszłych pracodawców — mówi
Sebastian Popiel, zawodowy rekruter, członek
zarządu firmy doradztwa personalnego People.

Dlaczego ten sam rynek pracy dla jednych
jest przyjazny, a dla innych tak bardzo
obcy? Dr Ewa Wojtowicz, psycholog
i doradca zawodowy, przyczynę widzi
głównie w aspiracjach i kompetencjach
kandydatów. — Niektórzy nie chcą szukać
pracy poniżej pewnego poziomu, a są tacy,
którzy podejmą się każdego zajęcia, bo

Co na to Karolina? — Myślałam o kursie
angielskiego, ale w końcu się na niego
nie wybrałam. W ogóle nie zdawałam
sobie sprawy, że może mi to pomóc
w poszukiwaniu pracy — mówi.
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np. muszą się utrzymać. Dla nich praca jest
środkiem do celu, a aspiracje, przynajmniej
czasowo, odsuwają na bok — tłumaczy
ekspertka. — Są też osoby, które mają
wysoki potencjał zawodowy, tzn. mają takie
kompetencje, wykształcenie i cechy, których
poszukują pracodawcy. Nic więc dziwnego,
że zdecydowanie lepiej radzą sobie na rynku
pracy — dodaje.

na jedną ofertę odpowiada np. 200300 osób. Warto też dobrze sprawdzić
CV, popracować nad komunikacją
e-mailową i telefoniczną. Szukać pracy
bardziej networkingowo. W małych
miastach ogłoszenia rzadziej dostępne są
w internecie, czasami szybciej można je
znaleźć wywieszone w kościele
czy domu kultury.

CV BEZ ODPOWIEDZI

RYNEK PRACY JAK
MAŁŻEŃSTWO

Trudno jednak oceniać swoje
kompetencje i ich przydatność na rynku
pracy, kiedy szukamy zajęcia, ale na
40 wysłanych CV nikt nie odpowiada.
Pracodawcy zwykle umieszczają
w ogłoszeniach informację, że skontaktują
się tylko z wybranymi osobami. Nawet jeśli
takiej wzmianki nie ma, i tak odpowiadają
tylko kilku wybranym kandydatom.

— Decydujące są pewność siebie i wiara
we własne możliwości. Ci, którzy wierzą
w swoją siłę sprawczą, nie próżnują, uczą
się nowych rzeczy, pracę znajdą. A jeśli
nie będzie to zajęcie marzeń, poszukają
nowego lub awansują. Pozostali znajdą
najwyżej kolejne wymówki
— tłumaczy Popiel.
Z jego słowami zgadza się Michał,
36-letni menedżer, który musiał porzucić
stanowisko doradcy zarządu w rodzinnej
firmie handlującej zbożem na rzecz „teki”
specjalisty w korporacji z branży FMCG.
Było to dwa lata temu. Dziś jest
menedżerem w tej korporacji i odpowiada
za obsługę klientów anglojęzycznych.
Dwa lata temu był raczej obiektem drwin
znajomych. — Z doradcy zarządu na stołek
specjalisty? Niezły „awans” — śmiali się.
Ale Michał był gotowy zaryzykować.
— Wiedziałem, co umiem, i dzięki temu
nie bałem się zrobić kroku w tył, bo
w perspektywie widziałem kilka kroków
w przód — mówi.

TWOJA KARIERA 2016

DECYDUJĄCE SĄ
PEWNOŚĆ SIEBIE
I WIARA WE
WŁASNE
MOŻLIWOŚCI.

— Brak odpowiedzi może być frustrujący
i zniechęcać do dalszych kroków. Jednak
to, że nie dostajemy odpowiedzi, nie
oznacza, że nie mamy kwalifikacji. Mogą
one być zbyt wysokie lub po prostu inne
od wymaganych w danym ogłoszeniu
— zauważa Wojtowicz, a kandydatom radzi
się nie poddawać.

— Z kandydatami jest trochę jak z pannami
na wydaniu czy kawalerami do wzięcia
— mówi Sebastian Popiel. — Wiele osób
narzeka, że nie ma dla nich partnera,
ale przeceniają swoje możliwości, mają
nierealne oczekiwania i nie chcą w sobie
nic zmieniać, dlatego tkwią
w samotności — dodaje.

Warto też pamiętać, że im mniej
specjalistyczne stanowisko, tym więcej
osób, które mają kompetencje do jego
objęcia, a więc większa konkurencja.
— Wtedy może się okazać, że 40 wysłanych
CV to wcale nie jest duża liczba, bo
96
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21.
NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAWODOWA?
PODRÓŻE
Polacy ciągle jeżdżą do pracy za granicę, by lepiej zarabiać.
Ale coraz więcej z nas docenia też inne aspekty pracy
w międzynarodowym środowisku. Uczymy się w ten sposób
otwartości i pewności siebie.

TWOJA KARIERA 2016

Bartosz Sendrowicz

co jest do niej wpisane... i ani trochę więcej.
W Japonii zrozumiał natomiast, co to znaczy
perfekcja. — Japoński współpracownik
przyszedł kiedyś wskazać nieścisłość
w jednym wersie stustronicowego raportu
— wspomina. Dla porównania: w Meksyku
rozwiązania problemu zaczęto by szukać
dopiero w razie awarii.

Trzy przesiadki, trzy różne samoloty, trzy
różne lotniska — tak wyglądała jedna
z podróży do pracy Konrada Gajewskiego.
Leciał z Warszawy do Tokio. W stolicy Kraju
Kwitnącej Wiśni miał nadzorować wdrożenie
systemu płatniczego — oprogramowania
i terminali — w dużej sieci sklepów. A to
niejedyna egzotyczna wycieczka zawodowa
Gajewskiego, associate managera
w firmie Accenture. — Podobne wdrożenia
nadzorowałem w Meksyku, Wielkiej
Brytanii i we Włoszech — mówi. Pracował
też w Stanach Zjednoczonych, Indiach,
a ostatnio regularnie lata do Dubaju. Wdraża
tam system do obsługi kart płatniczych.

Czy te wszystkie wojaże mają wpływ na
rozwój kariery? — Ogromny — przekonuje
Gajewski. — Nauczyłem się współpracować
w każdych warunkach, stałem się
nieporównywalnie bardziej otwarty, pewny
siebie i optymistyczny — mówi.

OTWARTY JAK DUŃCZYK

Jak mówi, każdy wyjazd był dla niego
wyjątkowym doświadczeniem i bardzo
cenną nauką. — Dubaj urzekł mnie
swoją różnorodnością, miałem okazję
pracować w zespole z największą liczbą
obcokrajowców — opowiada. W Stanach
Zjednoczonych się przekonał, jak ważna
jest instrukcja obsługi... — Instrukcja dla
monterów terminali to jedna z najbardziej
szczegółowych publikacji, jakie widziałem
— żartuje. Jest taka, bo się okazało, że
monterzy za oceanem robią dokładnie to,

Dobrze wie to Tomasz Jędrośka. Ostatniego
lata jego domem i miejscem pracy była
Kopenhaga. Mieszkał w niewielkim,
ale świetnie usytuowanym mieszkaniu,
z niebagatelną historią. Przed laty zajmował
je sam duński mistrz pióra — Hans Christian
Andersen. Choć pisarz nigdy nie miał
własnego lokum w duńskiej stolicy, to
spędził tam przecież ponad cztery dekady.
Jeśli wierzyć jego biografom, głównie
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aplikację do rozliczenia podatków, często
zwracają się z prośbą o jej ocenę do samych
księgowych, czyli osób, które naprawdę będą
z produktu korzystały — opowiada Jędrośka.
Oczywiście wysłuchiwanie uwag księgowych
cały proces wydłuża, ale zmniejsza liczbę
reklamacji i ogranicza konieczność tworzenia
aktualizacji usprawniających aplikację. — Tej
otwartości w biznesie od Duńczyków może
się uczyć cała Europa — kwituje.

wynajmując kolejne lokale lub pomieszkując
kątem u znajomych. — Żartuję, że miałem
okazję jeść śniadania w tej samej kuchni co
jeden z najsławniejszych Duńczyków — mówi
Jędrośka.
Na co dzień czuwa nad realizacją projektów
w firmie Luxoft produkującej rozmaite
oprogramowanie. Jego pracodawca ma
oddziały w 15 krajach, a Jędrośce powierzył
dopilnowanie interesu w kilku z nich, m.in.
w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych
i właśnie Danii.
Tyle czasu poza domem? To nie dla mnie
— pomyślą jedni. Ale inni — i w tej grupie jest
Jędrośka — szeroko się uśmiechną. — Takie
wyjazdy mają ogromnie pozytywny wpływ na
życie, nie tylko zawodowe — mówi podróżnik
z Luxoftu. I tłumaczy, że największe
wartości które „przywiózł” z zagranicy,
to otwartość i optymizm. — My, Polacy,
jesteśmy z natury nieufni, zamknięci w sobie,
pesymistyczni. To określa nasze relacje nie
tylko w pracy, ale też w życiu codziennym
— tłumaczy. Otwartości nauczyła go

Katarzyna Cyran, od poniedziałku do piątku
specjalistka ds. rekrutacji w Shell Business
Operations w Krakowie, dwa tygodnie
ostatniego lata spędziła na Borneo.
W przeciwieństwie do Jędrośki czy Gajewskiego
robiła rzeczy zupełnie niezwiązane z codzienną
pracą. W środku tropikalnej dżungli, kilka
godzin marszu od najbliższej cywilizacji i daleko
od tego, co psychologowie nazywają strefą
komfortu, rekruterka pomagała badaczom dbać
o różnorodność lasów tropikalnych. — Razem
z grupą wolontariuszy mierzyłam obwody
drzew, określałam ich położenie i gatunek,
sprawdzałam, czy owocują. Przygotowywałam
także materiały dla naukowców: sznurki i szpilki
z drutu, które potem przydatne były w dżungli
— opowiada. Wszystko w ramach projektów
organizacji Earthwatch, w które angażują
się pracownicy Shella. Niektórzy, jak Cyran,
dbają o lasy, inni sprawdzają, jaki wpływ mają
zmiany klimatu na populacje pszczół i motyli
w Himalajach, a jeszcze inni uczą rdzenną
ludność w Kenii np. tego,
jak działa internet.

MY, POLACY, JESTEŚMY
Z NATURY NIEUFNI,
ZAMKNIĘCI W SOBIE,
PESYMISTYCZNI.

współpraca z Amerykanami, Brytyjczykami
i przede wszystkim z Duńczykami. Na
Wyspach nauczył się dyplomatycznego
wyrażania opinii, za oceanem zrozumiał,
że dla niektórych najważniejszy jest wynik
biznesowy, a w Danii zobaczył, że warto
o problemach mówić wprost. Po pobycie
w Danii zrozumiał też, że w proces tworzenia
produktu warto włączyć jego końcowych
użytkowników. — Jeśli Duńczycy tworzą np.

Wizyta w dżungli służy karierze? — Jak
najbardziej. Zrozumiałam zasady pracy
z osobami spoza naszego kręgu
kulturowego, podciągnęłam się w pracy
zespołowej i dostałam bardzo pozytywnego
kopa motywacyjnego — wymienia Cyran.
Zapewnia, że jak tylko nadarzy się okazja,
wróci na Borneo.

TWOJA KARIERA 2016

REKRUTERKA NA BORNEO
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22.
CENA LOJALNOŚCI, CZYLI DLACZEGO
ODCHODZIMY Z PRACY
Odchodzimy z pracy, bo jesteśmy nieszanowani, a w firmie panuje
fatalna atmosfera. Pieniądze? Najważniejsze są tylko dla określonej
grupy pracowników.

Bartosz Sendrowicz

TWOJA KARIERA 2016

Dlaczego „rzucamy papierami”, sprawdzili
analitycy agencji doradztwa personalnego
CPL Jobs. Zapytali ponad 5 tys.
pracowników z Polski, Czech, Węgier i ze
Słowacji o powody zmiany pracy. I tak na
przykład, sowita podwyżka — oferta lepsza
o przynajmniej jedną czwartą — przekonałaby
do zmiany zajęcia co drugiego 25-latka.
Ale nowe możliwości rozwojowe ułatwiłyby

— Dla nich zdobywanie wiedzy to swoista
inwestycja w późniejszą karierę — dodaje.
Jeśli praca ich nuży, nie daje szans na rozwój
albo — jeszcze gorzej — koliduje z ich życiem
prywatnym, odchodzą.
Brak rozwoju doskwierał 24-letniemu
Krystianowi. Kończy germanistykę na
Uniwersytecie Łódzkim, dotychczas na życie
zarabiał, udzielając korepetycji. Niedawno
jednak zaczął pracę w call center, gdzie
obsługuje niemieckojęzycznych klientów
ogromnej firmy informatycznej. I — jak
zapewnia — wcale nie po to, by jego dochód
był bardziej przewidywalny. Ale głównie
dlatego, by się rozwinąć.

MŁODZI PRACOWNICY
GOTOWI SĄ PRACOWAĆ
ZA NIŻSZE STAWKI, JEŚLI
TYLKO MAJĄ MOŻLIWOŚĆ
ZDOBYCIA NOWEJ WIEDZY
I DOŚWIADCZENIA.

— Nie zamierzam całe życie udzielać
korepetycji, język traktuję jako narzędzie
— mówi. Liczy, że w call center nauczy się
np. pracy w grupie, bo na studiach było do
tego mało okazji. Pracodawca obiecał mu
też wiele szkoleń interpersonalnych. — Mamy
poznać na przykład podstawy negocjacji,
choć szczegółów nie znam — opowiada.

podjęcie takiej decyzji aż trzem czwartym
pracowników w tym wieku. Na żadnym
innym etapie kariery pieniądze nie
przegrywają tak spektakularnie z rozwojem.
— Młodzi pracownicy gotowi są pracować
za niższe stawki, jeśli tylko mają możliwość
zdobycia nowej wiedzy i doświadczenia
— tłumaczy Iwo Paliszewski z CPL Jobs.

Czy zarobi więcej? — W dobrym miesiącu
na korepetycjach wyciągałem tyle
samo — zdradza. I przyznaje, że na tym
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Wtóruje mu Marzena, wzięta specjalistka
od HR. Skończyła dwa kierunki studiów
— psychologię stacjonarnie na Uniwersytecie
Warszawskim, a na uczelni prywatnej
dokształcała się podyplomowo. Pracowała
już jako studentka — w wakacje wyjeżdżała
ze znajomymi do Anglii albo do Stanów
Zjednoczonych, gdzie imała się rozmaitych
zajęć. Była kelnerką, pracowała w wesołym

etapie kariery i tak nie może liczyć na
kokosy, dlatego najbardziej interesuje go
gromadzenie wiedzy i umiejętności.

GŁÓD WIEDZY
PRZEGRYWA Z KASĄ
W kolejnych latach kariery zainteresowanie
gromadzeniem wiedzy coraz bardziej
ustępuje pogoni za pieniędzmi. Wśród
pracowników przed trzydziestką dwie
trzecie zmieniłoby pracę głównie
w poszukiwaniu nowych wyzwań. Za
pieniędzmi natomiast poszłoby sporo
więcej niż połowa (61,5 proc.). — To ciągle
początkowy etap kariery — intensywnego
rozwijania kompetencji i uczenia się, ale
też moment snucia planów na przyszłość
— mówi Paliszewski. Doktor Marek Suchar
z Uniwersytetu SWPS podkreśla natomiast,
że to też czas dorastania. — Przejścia od
życia z niewielką liczbą zobowiązań do
dorosłości związanej choćby z chęcią
zakupu własnego lokum — mówi.

WŚRÓD PRACOWNIKÓW
PRZED TRZYDZIESTKĄ
DWIE TRZECIE ZMIENIŁOBY
PRACĘ GŁÓWNIE
W POSZUKIWANIU
NOWYCH WYZWAŃ.

miasteczku, a nawet uczyła dzieci tańczyć.
Zarobione pieniądze plus datki od
rodziców w zupełności wystarczyły jej na
studenckie potrzeby. Co roku zaliczała
też staż lub praktykę, bo wiedziała, że
czasy zagranicznego zarobkowania kiedyś
muszą się skończyć. Gromadziła więc
doświadczenie zawodowe w różnych
firmach, aż wreszcie dostała propozycję etatu
w agencji rekrutacyjnej.

FORTUNA PO
TRZYDZIESTCE

DO CZTERDZIESTKI PRACA”
Na początku szukała głównie handlowców
— najpierw szeregowych, potem szefów
zespołów. Znała angielski, chętnie zatem
angażowała się w pozyskiwanie ludzi
dla klienta z Irlandii. W ciągu dekady
w jej karierze wiele się wydarzyło: dostała
awans, podwyżkę, zmieniła pracę, znowu
awansowała i ponownie dostała podwyżkę,
potem jeszcze dwa razy podskoczyła
w hierarchii zawodowej i finansowej.
W końcu w wieku 35 lat została szefową
sporego zespołu.

— Z jednej strony ci pracownicy mają
wiedzę, doświadczenie i stabilność
zawodową, a z drugiej zakładają — rodziny,
realizują powzięte wcześniej plany zakupu
mieszkania, a to wszystko wymaga przecież
nakładów — tłumaczy dr Suchar.

TWOJA KARIERA 2016

„DO TRZYDZIESTKI NAUKA.

Wyraźne przewartościowanie dotyczy
pracowników po trzydziestce (31-40 lat).
Trzy czwarte z nich jest gotowych zmienić
pracodawcę głównie w poszukiwaniu
lepszych dochodów. Nowych wyzwań przy
zmianie zajęcia szuka sześć na dziesięć
(60 proc.) osób z tej grupy wiekowej. Na
żadnym innym etapie kariery pieniądze nie
mają takiej siły przyciągania.

101

2894938
2

— Kiedyś widziałam reklamę prasową
samochodów Porsche opatrzoną hasłem:
„Do trzydziestki nauka. Do czterdziestki
praca. Potem nagroda” — opowiada.
Nie chodzi jej o sportowe coupé ze
Stuttgartu, ale o dom. — Czterdzieste
urodziny wyprawię w ogrodzie w swoim
domu — mówi. — Najpierw muszę na
niego jednak zarobić — dodaje. No więc
zarabia. Od poprzedniego pracodawcy
odeszła, bo firma, w której teraz prowadzi
zespół rekrutacyjny, podbiła jej stawkę
dokładnie o jedną czwartą.

Duży nacisk kładziono na tempo
i wydajność pracy. Zdaniem Marcina za
duży, bo skutecznie komplikujący życie
w innych obszarach.
— Moje życie toczyło się wyłącznie
wokół pracy. Bywało, że w dniu oddania
projektu do drukarni wstawałem o 5 rano,
brałem taksówkę, o 6 byłem w biurze,
a wychodziłem z niego o 21, w ciągu dnia
dojadając u „pana kanapki” — opowiada.
A praca wcale nie kończyła się w biurze.
Nasz rozmówca regularnie ślęczał też
przed komputerem w domu — ostatnie
e-maile, ostatnia korekta, ostatnie szlify.
Nocne dogrywki stały się, niestety, regułą,
tak jak 10 godzin spędzane codziennie
w biurze. Marcin przyznaje, że przygodę
z wydawnictwem zaczął w momencie
przesilenia — wiele projektów wkraczało
akurat w ostatnią fazę, a wtedy liczy się
tylko dotrzymanie terminów obiecanych
klientom. Ale — zapewnia — dawał radę.
Z czasem jednak zaczął tracić zapał do
swoich zajęć. Nie pomogła nawet solidna
premia półroczna.

Czy dziś taka podwyżka skłoniłaby ją do
zmiany zajęcia? Nie, odpowiada wprost.
— Mam w firmie świetną atmosferę,
rozumiem się z zespołem i klientami,

„ZREZYGNOWAŁEM
Z DOBRZE PŁATNEGO ETATU,
NIE MAJĄC ŻADNEGO
PLANU I UFAJĄC SWOIM
UMIEJĘTNOŚCIOM”.

TWOJA KARIERA 2016

MONOTONIA SPALA
ciągle dużo się uczę, więc do zmiany
pracy może mnie skłonić tylko czynnik
ekonomiczny — opowiada. Pytana
o zarobki ucina jednak krótko:
— Są wystarczające.

— Przeszkadzała mi monotonia
redakcyjna, a zabójcze tempo pracy tylko
przyspieszyło moją decyzję o zmianie.
Zrezygnowałem z dobrze płatnego etatu,
nie mając żadnego planu i ufając swoim
umiejętnościom — opowiada. Nie ma ani
kredytu, ani rodziny na utrzymaniu, co
tylko ułatwiło podjęcie decyzji. — Nigdy
nie byłem tak pewny żadnego swojego
pomysłu — chwali się.

SPOKÓJ DROŻSZY
OD PIENIĘDZY
Czynnik ekonomiczny nie zrobił natomiast
wrażenia na Marcinie, 30-latku, który
kilka miesięcy temu odszedł z czołowego
wydawnictwa edukacyjnego. Zajmował
się redakcją podręczników szkolnych,
ale od początku nie pasował mu
korporacyjny sznyt jego pracodawcy.

Po trzech tygodniach znalazł pracę jako
archiwista w agencji fotograficznej.
Zarabia równo połowę mniej, ale cieszy
się, że może wychodzić z biura o 17.
— Wreszcie mam więcej czasu dla siebie
i mogę wrócić do rozwijania swoich
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zainteresowań. Częściej przebywam
z rodziną i przyjaciółmi — wyjaśnia. — No cóż,
nie każdy wytrzymuje — komentuje Marzena,
gdy opowiadam jej historię Marcina. — Nie
każdy przecież musi — kwituje Marcin.

doszła do ściany. — Uznałam, że jestem
w nieciekawym momencie. Cztery
lata byłam szefową dużego zespołu
sprzedażowego, a na awans się nie
zanosiło. Nie, żebym miała powody
do narzekania, ale skoro nadarzyła się

POWRÓT DO KORZENI
Po dekadzie najbardziej intensywnego
gromadzenia kapitału wracamy, o dziwo,
do nawyków z młodości — rozwój znów
wygrywa z pieniędzmi, i to wyraźnie.

PO DEKADZIE NAJBARDZIEJ
INTENSYWNEGO
GROMADZENIA KAPITAŁU
WRACAMY, O DZIWO, DO
NAWYKÓW Z MŁODOŚCI.
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Dla 70 proc. pracowników w tym wieku
decydujące przy zmianie pracy byłyby
nowe wyzwania, dla 55 proc. sowita
podwyżka. — Ta część wyników jest
najbardziej zaskakująca — przyznaje
Paliszewski. — To właśnie po czterdziestce
możemy liczyć na najwyższą pensję.
Z drugiej strony wielu pracowników
urealnia swoje oczekiwania. Są bardzo
zmęczeni pracą, robieniem wyników,
odczuwają więc potrzebę zmiany — mówi.

szansa na zmianę, skorzystałam z niej
— mówi. Gdy zrozumiała, że monotonia
pracy zaczyna ją drażnić coraz bardziej,
postanowiła poszukać sobie nowego
zajęcia.
Nie spodziewała się, że znajdzie je w tym
samym banku. Dział komunikacji szukał
kogoś odpowiedzialnego za wewnętrzną
komunikację i — jak większość korporacji
— w pierwszej kolejności przeglądał
własne zasoby. Pani Paulina złożyła swoją
aplikację i od nowego roku to właśnie
ona odpowiada za to, jak szefostwo
banku komunikuje się z pracownikami.
— Pracodawca ten sam, a praca jednak
zupełnie inna — mówi. I zapewnia, że już
dawno nie wstawała do pracy tak chętnie.

Takiego właśnie odświeżenia szukała
pani Paulina, 46-letnia specjalistka od
sprzedaży w banku. Ona i jej zespół
sprzedawali tzw. produkty finansowe:
kredyty, oferty konsolidacji pożyczek,
rozmaite polisy. Może długo opowiadać,
jakie szczeble kariery pokonała, czego się
nauczyła i ile razy wzrosła jej pensja.
Jednak w jej historii charakterystyczne
jest raczej to, że w pewnym momencie
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23.
SPOSOBY NA PODWYŻKĘ
Dostać podwyżkę bywa trudno, a jednak niektórym się
udaje. Co trzeba zrobić, żeby przekonać przełożonych, że
zasługujemy na więcej?

Mateusz Ostrowski

— Podwyżka? A co to takiego? — zażartowała
moja znajoma, kiedy zacząłem pytać
o doświadczenia związane z podniesieniem
zarobków. Odpowiedziałem, że to coś jak
redukcja pensji, tylko na odwrót. — Aha, teraz
rozumiem — zaśmiała się.

dzwonił, ale ja wcale się nie bałam, że to zrobi.
Wiedziałam, że koledzy i koleżanki wystawią mi
dobrą opinię — dodaje.

Niestety, wielu z nas pamięta momenty,
w których pensja została obcięta, bo kryzys
wepchnął firmę w tarapaty. Wspomnienia
o podwyżkach giną gdzieś w mrokach pamięci.
Być może dlatego, że pozytywny, motywujący
efekt podwyżki działa co najwyżej przez trzy
miesiące. Po tym czasie przyzwyczajamy się
do nowej stawki i traktujemy ją jako normę.
Z kolei nieprzyjemne wspomnienia o zabranych
pieniądzach zostają w pamięci znacznie dłużej.
Co zatem zrobić, żeby zamienić je na coś
pozytywnego? Strategii na uzyskanie podwyżki
nie brakuje.

Przede wszystkim trzeba się zastanowić,
w jakiej kondycji jest firma. Jeśli bite są rekordy
sprzedaży, to doskonały moment na podwyżkę,
ale jeśli przetacza się przez nią fala zwolnień
i redukcji pensji, lepiej nie wychylać się
z żądaniem dodatkowych pieniędzy.

UWIERZ W SIEBIE
— Kilka razy w życiu prosiłam o podwyżkę
i udawało się wtedy, kiedy byłam przekonana,
że praca, którą wykonuję, jest naprawdę dobra
i że ja sama jestem dobrym pracownikiem
— wspomina pani Aneta z Warszawy. — Pamiętam,
jak raz powiedziałam szefowi: „Jeśli nie wiesz,
czy zasługuję na podwyżkę, to zadzwoń do
moich współpracowników i zapytaj o opinię”.
To zadziałało. Co prawda wcale do nich nie

Do spotkania z szefem warto się
przygotować także psychicznie. — Istotne jest
to, żeby w trakcie tej rozmowy być spójnym.
Aby to osiągnąć, trzeba przeprowadzić
wewnętrzny dialog i sprawdzić, czy ja sam
uważam, że ta podwyżka mi się należy. Jeśli
tak nie jest, to będę nieprzekonywający,
a moje wątpliwości będą widoczne dla szefa,
chociażby poprzez niepewny ton głosu czy
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To, czy wywalczymy większe pieniądze, zależy od
nastawienia, z którym pójdziemy na rozmowę.
Dlatego warto się do niej bardzo dobrze
przygotować. — Trzeba mieć gotową dobrą
argumentację. Powołać się na wyniki swojej
pracy, sukcesy, osiągnięcia. Jeśli udało nam się
podnieść kwalifikacje, to również nie możemy
tego pominąć. Pamiętajmy jednak, że lepiej
nie porównywać się do innych, nie mówić na
przykład, że Kowalski na tym samym stanowisku
zarabia więcej — radzi Marek Wróbel z firmy
rekrutacyjnej Hays Poland.
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proszącą postawę ciała — mówi Zbigniew
Miłuński, dyplomowany psychoterapeuta.
Podobne wnioski można wyciągnąć z historii
pani Moniki, która pracowała w jednej
z krakowskich agencji reklamowych. — To
była moja pierwsza praca po studiach i zanim
poszłam na tę rozmowę, musiałam naprawdę
zebrać się w sobie. Trochę pomógł mi mąż,
który wiercił mi dziurę w brzuchu, mówiąc,
że powinnam upomnieć się o wyższą pensję.
A potem jeszcze potrzebna była determinacja,
bo szef o podwyżce rozmawiał ze mną
codziennie przez tydzień i miałam wrażenie,
że chciał mnie w tym czasie rozmiękczyć
— wspomina pani Monika. Ostatecznie jej się
udało i pensja wzrosła o jedną czwartą.

KIEDY PRZYZNAWANE
SĄ PODWYŻKI, CZĘSTO
FUNKCJONUJE SYSTEM
OCEN, KTÓRE DECYDUJĄ
O JEJ WYSOKOŚCI.

Jeśli jednak wypłacane wynagrodzenie nie
jest satysfakcjonujące, można się postarać
o podwyżkę. Na przykład zwracając się do
przełożonego z pytaniem, jakie widzi dla
nas możliwości awansu i czy wiązałoby się
to z wyższym wynagrodzeniem. — Kiedyś,
gdy nie miałam przekonania, że zasługuję na
podwyżkę, zapytałam szefa, co mam zrobić,
żeby za rok mi ją przyznał — mówi pani Aneta.
To dobra strategia. Jeśli udowodnimy, że
poprawiliśmy wszystkie wskazane przez
przełożonego obszary, trudno będzie mu
odmówić podniesienia pensji. Tadeusz
pracujący w dużym koncernie medialnym
opowiada, jak przez rok starał się poprawić
jakość swojej pracy: — Wiedziałem, że jeśli mi
się to uda, przy okazji rocznej oceny będę miał
argumenty przemawiające za podniesieniem
mojej pensji. I kilka miesięcy ciężkiej pracy się
opłaciło, bo dostałem 10 proc. więcej.

ZAPLANUJ SWOJE
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ZAROBKI
W dużych firmach polityka wynagrodzeń
rządzi się szczegółowymi zasadami. Kiedy
przyznawane są podwyżki, często funkcjonuje
system ocen, które decydują o jej wysokości.
W budżetach zapisuje się okresowe waloryzacje.
To daje możliwość zaplanowania kariery, a co
za tym idzie — wynagrodzeń. Czasami wręcz
się okazuje, że nie trzeba nic robić, tak jak
w przypadku pana Krzysztofa, który pracuje na
dyrektorskim stanowisku w dużej korporacji
finansowej. — Nigdy w życiu nie zwróciłem się
z prośbą o podwyżkę, tylko ją dostawałem. Po
prostu doceniano moje starania w pracy, a ja
wyróżniałem się na tle innych pracowników. Co
prawda jest to też związane ze specyfiką mojej
pracy, bo zajmuję się podatkami, a to wymaga
dużej specjalizacji. W działach, gdzie ludzi jest
łatwiej zastąpić, o podwyżki jest już dużo trudniej
— mówi pan Krzysztof.

KONKURENCJA
PRZYCHODZI Z ODSIECZĄ
Można się starać spełniać wymagania, ale
powszechnie wiadomo, że najpewniejszym
sposobem na podniesienie zarobków jest zmiana
pracodawcy. Najczęściej możemy wtedy dostać
od 20 do 50 proc. więcej. Oprócz tego bardzo
często pracownicy, którzy otrzymują ofertę od
konkurencji, mogą liczyć na kontrpropozycję.
Dostają podwyżkę w dotychczasowej firmie
i zostają. Niektórzy wręcz starają się taką sytuację
wykorzystać i używają oferty konkurencji jako
argumentu w rozmowie z szefem. — Jestem
informatykiem i inna firma z branży odezwała
się do mnie, proponując większe zarobki. Nie

Wbrew pozorom takie sytuacje wcale nie
należą w korporacjach do rzadkości, bo często
dbają one o to, żeby nie stracić kluczowych
pracowników. W dużych firmach działy HR
starają się dopasować stawki wynagrodzeń do
rynkowych po to, żeby pracownicy nie szukali
lepszych zarobków gdzie indziej.
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paliło mi się do zmiany pracy, ale z drugiej
strony nie mogłem się u siebie doprosić
o podwyżkę. Postanowiłem, że pójdę z tym
do szefa. Była szansa, że tym razem się zgodzi,
a jeśli nie, to miałem gotowy plan B — mówi
pan Marek. Okazało się, że takie postawienie
sprawy poskutkowało i dostał niemal tyle samo
pieniędzy, ile proponowano mu w nowej firmie.

się krygowałem, po czym rzuciłem nazwą
konkurencji. Zapieklił się, mówiąc, że oni to mu
na pewno kolejnego pracownika nie wyrwą. I od
następnego miesiąca miałem więcej — opowiada.

KONKRETNE
ARGUMENTY

Jednak eksperci ostrzegają, że taka strategia
może mieć krótkie nogi. — Gdy pracownik
przychodzi i mówi, że ma inną ofertę,
a pracodawca się boi, że odejdzie z dnia
na dzień, oczywiście zatrzymuje go, ale od
razu zaczyna szukać kogoś nowego na jego
miejsce — mówi dr Marzena Mazur, psycholog
biznesu. I dodaje, że takie stawianie sprawy to
po prostu szantaż.
Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Taka
rozmowa wcale nie musi mieć charakteru
szantażu. — Myślę, że sprytnie to rozegrałam.
Poszłam do mojego kierownika i powiedziałam
mu, że dostałam pewną propozycję, ale
chciałam być fair wobec firmy, więc jeszcze nie
rozpoczęłam rozmów. Oznajmiłam, że zanim
zacznę tam negocjować, chciałam się zapytać
o szansę na podwyżkę. Zadziałało i w końcu

O podwyżkę warto się zwrócić również wtedy,
kiedy zmienia się twoja sytuacja w firmie, np.
otrzymujesz nowy zakres obowiązków, bo
koleżanka poszła na macierzyński. To dobry
pretekst do rozmowy o wynagrodzeniu. Firma
się rozwija i pracy przybywa? — Możemy iść
do przełożonego i zaproponować, by zamiast
zatrudniać dodatkowe osoby, dołożył nam
obowiązków w zamian za lepsze wynagrodzenie
— mówi Marek Wróbel z Hays Poland.

O PODWYŻKĘ WARTO SIĘ
ZWRÓCIĆ RÓWNIEŻ WTEDY,
KIEDY ZMIENIA SIĘ TWOJA
SYTUACJA W FIRMIE, NP.
OTRZYMUJESZ NOWY
ZAKRES OBOWIĄZKÓW.

Psychoterapeuta Zbigniew Miłuński radzi
pomyśleć o mitycznej bądź literackiej postaci
mającej te cechy, które przydałyby się nam
w trakcie takiej rozmowy. — Możemy na
chwilę stać się tą postacią i sprawdzić, jak
ona przeprowadziłaby rozmowę. A potem,
tuż przed spotkaniem, przypomnieć ją sobie
i przeprowadzić negocjacje z tej pozycji, a nie
z miejsca petenta — radzi. Takie dodatkowe
wsparcie na pewno się przyda, bo przecież
czasami rozmowa o podwyżce jawi się nam jak
trzynasta praca Herkulesa.

mam pensję, która przysługiwała na moim
stanowisku, czyli o połowę więcej — opowiada
pani Maria, księgowa z Torunia.
Krok dalej poszedł Łukasz. — Zagrałem va
banque. Zablefowałem, że chce mnie przejąć
konkurencja, i dostałem o jedną piątą więcej.
Miałem szczęście, bo to był moment, kiedy
faktycznie oni podkupywali od nas ludzi. Szef
zapytał mnie, kto mi oferuje pracę, chwilę
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— Moja żona poważnie się rozchorowała.
Potrzebowałem samochodu, ale się bałem,
że ze swojej pensji nie dam rady go utrzymać.
Trochę się wahałem, ale w końcu poszedłem
z tym do szefa. I dostałem służbowy samochód
— opowiada pan Waldemar pracujący w firmie
budowlanej. To właśnie jedna z sytuacji, która
daje pretekst do rozmowy o podwyżce. — Jeśli
coś się zmieniło w twoim życiu, ktoś bliski ciężko
zachorował, urodziło się dziecko, twoja sytuacja
pogorszyła się na skutek wydarzeń losowych,
możesz iść i prosić o pomoc — mówi dr
Marzena Mazur. Może nie będzie to podwyżka
na stałe, ale niektóre firmy mogą zaoferować
pracownikowi choć czasowe wsparcie.
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24.
CHCESZ LEPSZEJ PRACY?
MUSISZ DZIAŁAĆ
Najlepszy sposób na podwyżkę to zmiana pracy. Brzmi prosto, ale
przeciętny Polak nowego zajęcia szuka ponad rok. Podpowiadamy,
jak przyśpieszyć ten proces.

Agata Kinasiewicz
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Polacy statystycznie szukają pracy ponad rok,
a podwyżki dostają od święta albo rzadziej.
Wyższa pensja po kilku latach pracy to raczej
wyjątek niż norma. Tak przynajmniej wynika
z opublikowanego w październiku ubiegłego
roku raportu NBP „Badanie ankietowe rynku
pracy — raport 2015”.

pracę na lepszą, ale nie reprezentujemy żadnej
z tych grup zawodowych?

IM MNIEJ, TYM WIĘCEJ
Osoby szukające nieskomplikowanego zajęcia,
które nie wymaga specjalnych kwalifikacji, muszą
pamiętać o jednym: im mniej specjalistyczne
stanowisko, tym większa konkurencja. — Mimo
że ofert na stanowiska bazowe jest dużo, to
więcej jest osób, które mają kompetencje do ich
objęcia. Wtedy może się okazać, że 40 wysłanych
CV to wcale nie jest duża liczba, bo na jedną
ofertę odpowiada np. 200-300 osób — tłumaczy
dr Ewa Wojtowicz, psycholog i doradca
zawodowy.

I faktycznie, nawet w branżach, w których to
pracownicy dyktują warunki, przez ostatnie
kilka lat o podwyżkę nie było łatwo. — Zaraz po
studiach inżynierskich zacząłem pracować jako
webmaster. Po miesiącu próbnym dostałem etat
— opowiada Patryk, który za wymarzoną pracą
przeprowadził się z miasteczka w województwie
lubelskim do Warszawy. — Na początku było
świetnie: fajni koledzy, żarty, luźna atmosfera,
w miarę elastyczne godziny pracy. Ale kiedy po
trzech latach pracy okazało się, że o podwyżce
nie ma mowy, odszedłem — mówi. Ze
znalezieniem nowej pracy nie miał problemów.

Dlatego często lepiej uzbroić się w cierpliwość
i wysyłać kilkadziesiąt aplikacji codziennie, aż
do skutku. Albo wziąć sprawy w swoje ręce
i wyruszyć do konkretnych firm, w których
chcielibyśmy pracować. Jeśli wiemy, że biuro
rachunkowe w naszej okolicy szuka sekretarki,
lepiej udać się tam z wydrukowanym CV. Osobę,
która zjawi się na miejscu, trudniej przegapić
niż jedno z kilkudziesięciu czy kilkuset CV
w skrzynce e-mailowej.
Konrad, który pracował w jednym ze stołecznych

Nie wszyscy mają jednak tyle szczęścia.
Pracodawcy najczęściej poszukują
informatyków, przedstawicieli handlowych
i sprzedawców. W cenie są także
przedstawiciele zawodów związanych
z medycyną oraz inżynierowie. Co jednak zrobić,
jeśli oczekujemy podwyżki i chcemy zmienić
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ośrodków pomocy społecznej, opowiadał mi
niedawno, że jeden z jego podopiecznych przez
dłuższy czas nie mógł znaleźć pracy. Poszli więc
razem do urzędu, zarejestrowali się. Okazało
się, że po ofertę trzeba się zgłosić za dwa
miesiące. — Wkurzyłem się, kazałem chłopakowi
przygotować CV, ubrać się porządnie.
Następnego dnia poszedłem razem z nim do
pobliskiej agencji ochrony. Przedstawiliśmy się,
pokazaliśmy CV, porozmawialiśmy. Przyjęli go
od ręki, następnego dnia rano był już w pracy
— wspomina.

Ogłoszenia dotyczące drobnych napraw,
ogrodnictwa, opieki nad dziećmi itp. w małych
miastach bardzo często można znaleźć
w bibliotekach, w sklepach, na tablicach
urzędów, a nawet... w kościele.

NETWORKING
Osobom, które szukają pracy jako specjaliści
lub menedżerowie, nie powinien być obcy
termin „networking”. Najprościej rzecz ujmując,
to budowanie sieci kontaktów, które mogą
okazać się zbawienne podczas szukania
nowego zajęcia. Nie chodzi o pracę po
znajomości, ale o utrzymywanie dobrych relacji
z ludźmi, z którymi łączą nas zawodowe sprawy.
A także o budowanie swojej osobistej marki
jako specjalisty i dobrego współpracownika.
Ale łatwo tu popełnić błąd. Romeo

RUSZ SIĘ Z DOMU

TWOJA KARIERA 2016

Jak większość Polaków fryzjerzy, złote rączki,
ogrodnicy, mechanicy, kucharze mogą szukać
pracy w internecie. Jednak w przypadku
specjalistów posiadających w ręku konkretny
fach często jest to najmniej skuteczna metoda.
Małe warsztaty rowerowe, samochodowe czy
zakłady fryzjerskie rzadko dają ogłoszenia
w internecie. Najczęściej po prostu nie ma
na to czasu. — Szukałem kilku osób do prac
wykończeniowych: glazura, terakota, tzw. biały
montaż — mówi Andrzej, który od wielu lat
prowadzi małą firmę. Zajmuje się remontami
i wykańczaniem wnętrz. — Nie mogłem czekać
wieki. Na pobliskiej budowie wywiesiłem
zwykłą kartkę z ogłoszeniem — tłumaczy.
Pomysł okazał się skuteczny, bo w ciągu
tygodnia znalazł pracownika.

WARTO TAKŻE KORZYSTAĆ
Z BIZNESOWYCH SERWISÓW
SPOŁECZNOŚCIOWYCH,
KTÓRE UŁATWIAJĄ
NAWIĄZYWANIE NOWYCH
KONTAKTÓW I DYSKRETNE
SZUKANIE PRACY.

Grzębowski, prezes zarządu Extended
DISC, przestrzega przed szukaniem
kontaktów na siłę, kiedy już do utraty pracy
dojdzie. — Wtedy niektórzy przypominają
sobie o starych znajomych, z którymi nie
utrzymywali przez lata kontaktu. A przecież
nie o to chodzi — tłumaczy.
Warto także korzystać z biznesowych
serwisów społecznościowych, które
ułatwiają nawiązywanie nowych kontaktów
i dyskretne szukanie pracy. I tak np. serwis
GoldenLine umożliwia oznaczenie się
jako osoby szukającej pracy, ale w taki
sposób, że komunikat widoczny jest tylko
dla rekruterów spoza naszej firmy. Inni
użytkownicy serwisu nie będą go widzieć.

Mali przedsiębiorcy, zwłaszcza działający lokalnie,
w niedużych miastach, najczęściej wywieszają
po prostu ogłoszenie w witrynie sklepu czy
cukierni albo szukają kandydatów do pracy
wśród znajomych. Najlepiej więc zakomunikować
otoczeniu, że szuka się pracy, i samemu się
rozglądać za ogłoszeniami tam, gdzie mogą
pojawiać się inne osoby z branży. Na przykład
fryzjer szukający pracy w Koszalinie powinien
nie tylko przejrzeć ogłoszenia w internecie
(z uwzględnieniem sąsiednich miast), ale także
odwiedzić lokalne salony fryzjerskie, a nawet
hurtownie artykułów fryzjerskich, zostawić w nich
CV lub poprosić o możliwość wywieszenia
ogłoszenia, że szuka pracy.
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25.
PODWYŻKA CZY ROZWÓJ?

Bartosz Sendrowicz

Rozmowa z Jackiem Santorskim,
psychologiem biznesu
z Akademii Psychologii Przywództwa

Stare porzekadło mówi, że pieniądze to
nie wszystko. Ostatnio często się ono
odbija głośnym echem w korytarzach
polskich firm. Badania firmy Work Service
pokazują, że 46 proc. z nas chce zmienić
pracę, a kolejne 34 proc. snuje nieostre
plany zawodowych wolt. Co sugeruje, że
nie są mocno przywiązani do obecnego
miejsca pracy. Głównym powodem
wymienianym przez obie grupy jest brak
możliwości rozwoju. Wysokość pensji jest
na dalszym miejscu.

(59 proc.) i specjalistów (61 proc.).
Również w podziale na branże chęć
nauki nowych rzeczy jest kluczowa. Jako
główny powód odejścia utrudniony rozwój
wskazywali informatycy, pracownicy
zajmujący się obsługą klienta, specjaliści
od nieruchomości czy np. inżynierowie
budowlani. Jedyną grupą zawodów,
dla której o rozstaniu decyduje przede
wszystkim wysokość przelewu, są
bankowcy i finansiści.
Tę ostatnią grupę dobrze rozumie
Katarzyna. Ma 29 lat i — jak sama mówi
— ze wszystkich możliwości rozwoju
dotychczas korzystała skrzętnie.
Skończyła dwa kierunki studiów
i podyplomówkę, jest menedżerką
w agencji marketingowej. Lubi swoją
pracę, jedyne, co jej doskwiera, to brak
gotówki pod koniec miesiąca. — Buduję
wizerunek znanych marek, pracuję
w dwóch językach, awansowałam w ciągu
niespełna czterech lat trzy razy. Ale
rata kredytu ciągle przewyższa moje
możliwości — mówi. — Jeśli zmienię pracę,
to dla pieniędzy — dodaje.

CO CIEKAWE, NOWYCH
WYZWAŃ OCZEKUJĄ
WSZYSCY NIEZALEŻNIE OD
TEGO, NA JAKI SZCZEBEL
ZAWODOWEJ DRABINY
ZDĄŻYLI SIĘ WDRAPAĆ.

Co ciekawe, nowych wyzwań oczekują
wszyscy niezależnie od tego, na jaki
szczebel zawodowej drabiny zdążyli się
wdrapać. Na brak możliwości rozwoju
narzeka grubo ponad połowa asystentów
(57 proc.), kierowników

TWOJA KARIERA 2016

fot. A. Zawada / Agencja Gazeta

Polscy pracownicy przez ostatnie lata godzili się na wiele, byle
tylko przetrwać kryzys. Teraz jednak niemal połowa z nich rozgląda
się za nową pracą. I deklarują, że nie chodzi im o pieniądze. Czy
aby na pewno?

Ale nie każdy mówi tak otwarcie jak
Katarzyna, że chce podwyżki. — Często
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łatwiej przechodzi przez gardło „nie
miałem możliwości rozwoju” niż „za mało
zarabiałem” — mówi Tomasz Rudnik,
założyciel Akademii Rekrutacji.

w których są obdarzeni szacunkiem.
Realistów, świadomych, że kapitalizm
będzie ich eksploatował, ale twórczo.
Twórcza eksploatacja?

Bartosz Sendrowicz: Rozstrzygnijmy:
być — czyli rozwijać się, czy mieć — czyli
zarabiać więcej? Co jest ważniejsze dla
pracowników?

— Liczą na to, że firma będzie korzystać
z ich inteligencji, kreatywności, odwagi,
zasobów społecznych, jak np. kontakty.
To ludzie, którzy nie godzą się na

Jacek Santorski: Zacznijmy od tego, że
dla milionów Polaków taki dylemat byłby
luksusem. Bo trzeba pamiętać, że Polska
jest krajem dwóch prędkości. Mnóstwo
ludzi kurczowo trzyma się każdej pracy
z rozpaczy. Nie wiedzą, jak podnieść
kwalifikacje, a jak już się dowiedzą,
to nie mają na to pieniędzy. Po latach
takiej mitręgi nie wierzą w siebie i wolą
siedzieć w call center za 1,5 tys. zł, niż
poszukać nowego zajęcia. Oni nie kierują
się chęcią rozwoju, dostania podwyżki,
tylko rozpaczą! Bezrobocie spadło
do 10 proc., i świetnie, ale to dalej
tysiące konkretnych rodzin, młodych na
garnuszku rodziców.

MAMY DO CZYNIENIA
Z PIERWSZĄ OD LAT
EMIGRACJĄ, KTÓRA
JEST NIE TYLKO
ZAROBKOWA.

przytwierdzenie do słuchawki i przymus
sprzedawania lub windykowania
należności dla klientów call center.
Do tego oni chcą widzieć perspektywę
rozwoju, mieć coś, co się nazywa
ścieżką kariery.

TWOJA KARIERA 2016

Firmom to odpowiada...
— Niestety, część naszego rynku jest
skolonizowana przez bezdusznych
kapitalistów i te firmy rzeczywiście
eksploatują pracowników w trudnej
sytuacji. A pracujący u nich popadają
we frustrację, wściekłość, uciekają
się do popierania radykalnych
ruchów czy np. postaci politycznych.

Czyli chcą, by firma zaoferowała
im coś więcej niż pieniądze.
— Chcą wiedzy o sytuacji firmy, jej
planach, możliwościach i wizjach
dla pracownika. A to wymaga, by
kierownictwo było w autentycznym
kontakcie z pracownikami. Aby
menedżerowie nie siedzieli w gabinetach,
tylko znali swoich ludzi. Żeby się z nimi
dzielili wiedzą i przybliżali scenariusze
rozwoju firmy, ale też dawali szansę na
naukę nowych rzeczy pracownikom.

A co z tymi, którzy ten
luksusowy dylemat mają?
— Widziałem ostatnio badania firmy
Work Service, z których wynika, że ponad
milion Polaków jest gotowych wyjechać.
I są to osoby, które mają albo pracę, albo
perspektywę na nią. Mamy do czynienia
z pierwszą od lat emigracją, która jest nie
tylko zarobkowa. Jeśli do wyników tych
badań dodam moje obserwacje, widzę
Polaków chcących pracować w miejscach,

To znacznie trudniejsze
niż dawanie podwyżek.
— Naturalnie, bo wymaga zatrudnienia
menedżerów, którzy mają zdolności
przywódcze, a nie zarządcze.
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na plecach innych i działa wręcz
dywersyjnie. Te 20 proc. hamulcowych
generuje straty w wysokości pół biliona
dolarów rocznie!

DZIŚ FIRM NIE STAĆ
NA TO, BY
PRZEPŁACAĆ ŚREDNIO
ZMOTYWOWANYCH
PRACOWNIKÓW.

Dlaczego pracownicy
sabotują własną firmę?
— Bo menedżerowie nie umieją
im sprzedać idei pracy. A sztuka
sprzedaży nie polega na tym, że się
daje najwyższą lub najniższą cenę,
ale że się pokazuje korzyści, buduje
więzi i cementuje morale zespołu. To
właśnie rola przywództwa, które jest
najbardziej newralgicznym ogniwem
w firmie. Przekłada się na wartości czysto
ludzkie, np. szacunek, i ma znaczenie
ekonomiczne. Dziś firm nie stać na to,
by przepłacać średnio zmotywowanych
pracowników. Ignorowanie klimatu, który
uskrzydla ludzi i czyni ich lojalnymi, jest
wyrazem debilizmu emocjonalnego. Ktoś
może świetnie liczyć, mieć MBA i być
debilem emocjonalnym. Taka osoba nie
stworzy zgranego zespołu.

A gdzie jest różnica między
tymi zdolnościami?
— Można poukładać zasoby, przypisać
do nich cele, oszacować koszty, mierniki,
standardy kontroli, nacisnąć guzik
i liczyć, że zadziała — to zarządzanie. Ale
sprawić, żeby ludzie chcieli w tym być,
utrzymywać morale mimo trudności,
mimo kolejnych redukcji, to jest właśnie
przywództwo.
Oczywiście są teorie, które zakładają,
że ludzie kierują się tylko bilansem
ekonomicznym. Jednak przykłady
z rynków pracy na całym świecie
i najnowsze odkrycia psychologii
ekonomicznej, które, niestety, do Polski
docierają z opóźnieniem, pokazują, że
potrzebują oni środowiska, w którym się
dobrze czują. Dającego wizję rozwoju,
współpracę i zaufanie. Kilkanaście lat
temu szukało się pracy na całe życie,
dziś już nie.

— Tak. Pracownicy chcą, by objaśniano
im decyzje, nawet te arbitralne. Liczą
na to, że przełożeni będą prowadzić
wewnętrzne konsultacje. Czyli pytać
ich, jak sobie wyobrażają rozwiązanie
danego problemu. Chcą też mieć jasność
procedur i oceny.
Zaledwie trzy elementy.

To czego się szuka?
— Życia pełnego ciekawych prac.
Badania zrealizowane w 2013 roku przez
Instytut Gallupa [jedną z najstarszych
instytucji badawczych na świecie]
pokazują, że bardziej opłaca się
budować zaangażowanie np. przez
dobre przywództwo, niż je kupować,
płacąc wysokie pensje. Wynika z nich,
że w Stanach Zjednoczonych 30 proc.
pracowników jest zaangażowanych,
50 proc. pracuje, powiedziałbym,
przeciętnie, a 20 proc. wiezie się

Czyli dobry zespół jest
ważniejszy niż pieniądze?
— Na dłuższą metę na pewno tak. Ludzie
mówią, że chodzi im o pieniądze, a tak
naprawdę czują się zranieni w obszarze
solidarności, odrzuceni przez zespół,
poniżeni przez przełożonych.
I dlatego odchodzą.
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Jest prosta recepta
na taki zespół?
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26.
MENEDŻER NA STARCIE
— NOWA ROLA, NOWE WYZWANIA
Awans na stanowisko menedżera to bez wątpienia wyróżnienie
i prestiż. Ale też ogromne wyzwanie. O tym, jak dobrze wejść
w swoją nową rolę i jakich błędów unikać, opowiada trener biznesu
i coach Izabela Kielczyk.

fot. archiwum prywatne

Katarzyna Kozak

Rozmowa z Izabelą Kielczyk,
trenerem biznesu i coachem

Katarzyna Kozak: Nad jakimi
kompetencjami i umiejętnościami
powinni przede wszystkim pracować
początkujący menedżerowie?

awansu na kierownicze stanowisko, jak
i dla nowych pracowników w zespole.
W exposé chodzi o poznanie zasad. Potem
łatwo się menedżerowi powołać na swoje
wystąpienie i powiedzieć pracownikowi,
że np. nie toleruje donosicielstwa czy
spóźniania, o czym wspomniał na początku.
To pewne zabezpieczenie dla menedżera, że
jasno przedstawił swoje zasady.

TWOJA KARIERA 2016

Izabela Kielczyk: Na początku szczególnie
ważna jest umiejętność budowania
autorytetu. Jeśli jedna osoba z zespołu
zostaje menedżerem, to przestaje już być
kolegą. Jest szefem. Dobrym sposobem, aby
zaznaczyć zmiany, jest wygłoszenie exposé.

A nie łatwiej byłoby wysłać e-mailem
taką informację?

To krótkie wystąpienie, podczas
którego menedżer informuje, że został
przełożonym, ustala zasady pracy,
określa, co będzie cenić, a czego nie
będzie tolerować. To dobre zaznaczenie
wyjścia z roli kolegi i przejścia do roli
przełożonego.
Często menedżerowie to stosują?

— To są pierwsze momenty podkreślenia
swojego autorytetu i lepiej zrobić to
ustnie. Oczywiście później można wysłać
dodatkowo informacje e-mailem, żeby
pracownicy znali procedury, wiedzieli,
za co menedżer motywuje, czego nie
toleruje, za co będzie karać.

— Część osób chętnie, część się obawia, że
będzie za ostro potraktowana.
Moim zdaniem jest to uniwersalne
narzędzie zarówno przy okazji

Exposé nie musi być długą tyradą, może
trwać tylko 5 minut.
Ważna też jest forma — to ma być przekaz,
a nie dyskusja. Na końcu menedżer może
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zapytać, czy wszystko jasne, czy są jakieś
pytania, ale nie powinien prosić o uwagi
na temat wystąpienia.

i wszystkich aspektach pracy. Powinien
tak kierować ludźmi, żeby wydobyć ich
potencjał. Menedżer powinien umieć
efektywnie zarządzać talentami, jakie ma
w zespole.

Niektórzy w exposé mówią o tym, że
też jest im trudno w nowej roli, że będą
inaczej postrzegani. Ale nie każdy ma
odwagę, żeby o tym powiedzieć.

Z czym mają największy problem
młodzi menedżerowie?

— Menedżerowie powinni uczyć się
wyrozumiałości dla siebie. Przyjąć,
że osoby z zespołu będą mogły
próbować wykorzystywać to, że kiedyś
się znali i razem pracowali. W takiej
sytuacji przydaje się umiejętność
asertywnej odmowy, ale też rozmowa
z pracownikiem.

— Z nagradzaniem i karaniem pracowników.
Mają kłopot, żeby zrozumieć, że jako
szefowie mogą wyciągać konsekwencje

MENEDŻER POWINIEN
UMIEĆ EFEKTYWNIE
ZARZĄDZAĆ
TALENTAMI, JAKIE
MA W ZESPOLE.

TWOJA KARIERA 2016

Chodzi o to, żeby ich wysłuchać,
a jednocześnie postawić jasne
granice. Czyli powiedzieć na przykład:
„Rozumiem, że nie możesz tego oddać
dzisiaj, bo masz chore dziecko, ale to ma
być zrobione do czwartku”. Granice są
konieczne i trzeba je postawić na samym
początku nowej roli.

z postępowania, które im się nie podoba.
Warunek jest jeden — jasne zasady, równe
dla wszystkich. Ludzie muszą wiedzieć,
czego jako szef nie będę pochwalać i jakie
będą konsekwencje.

Zdarza się czasami młodym
menedżerom, że kiedy zostają
przełożonymi, z niektórymi ludźmi źle im
się współpracuje, mimo że kiedyś byli
kolegami. Ważne, żeby pamiętali, że jako
szefowie mogą zwalniać ludzi. Oczywiście
nie jest to fajne, ale jest wkalkulowane
w bycie przełożonym.

Menedżer musi sobie zdawać sprawę, że
pod pewnymi względami będzie niefajnie.
Że pracownicy nie zawsze będą go lubić. Że
pojawią się zarzuty w stylu „w głowie mu się
poprzewracało”. Że ludzie będą go inaczej
oceniać. Kiedyś razem ze współpracownikami
narzekał na szefa, a teraz to on będzie pod
ostrzałem. I to jest normalne.

Szef powinien umieć przyznać
się do błędu?

Jest na to sposób?

— Jak najbardziej, to dobrze wpływa
na pracowników. Menedżer może
powiedzieć: „Fakt, nie przemyślałem tego,
masz rację”.

— Trzeba być wyrozumiałym dla siebie, dać
sobie np. dwa miesiące na oswojenie się
z nową rolą.

Lubimy ludzi, którzy nie są alfą i omegą
i się mylą. Mądry szef wie, że nie posiada
wszelkiej mądrości ani wszystkich
rozwiązań, nie musi znać się na wszystkim

Dobrze jest porozmawiać z jakimś innym
kolegą, który jest menedżerem, poszukać
grupy wsparcia lub coacha, mentora, zrobić to
na spokojnie.
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Z czym na początku
jeszcze sobie nie radzą?

Jak młodzi menedżerowie radzą sobie
z delegowaniem pracy?

— Z trudem odnajdują się w konfliktach
personalnych. W takich momentach potrzebna
jest także umiejętność stawiania granic
oraz rozmowa o problemach, konkretach.
Ocenianie sytuacji, a nie osób. Zamiast
argumentów typu „zawsze się obijałeś”, „jesteś
taki a taki” można powiedzieć: „Jeśli trzy razy
odwołałeś spotkanie z klientem, to zaburza to
pracę w zespole”.

— Bardzo często nie chcą wypuścić zadań
z ręki. Myślą, że pracownicy nie zrobią
tego tak dobrze jak oni. To blokowanie
kreatywności pracowników.
Po jakimś czasie szef jest wypalony,
wreszcie zaczyna wymagać od
pracowników, ale oni nie są do
tego przyzwyczajeni. Są natomiast
przygotowani na to, że szef wszystko zrobi
za nich, weźmie odpowiedzialność.

Menedżer myśli: „Jakoś go nie zwalniam,
bo zawsze był moim kolegą, nie chcę
go ukarać. Tyle lat się znamy. To co
mam mu powiedzieć, że odbiorę mu
premię?”. A tymczasem pracownik

Co wtedy?
— Ciężka praca. Po pierwsze, aby nakłonić
pracowników do pracy, a po drugie, aby
zmienić własną psychikę.

Wtedy oczywiście traci kontrolę. Ciężko
zaufać pracownikowi, uwierzyć, że umie
i chce wykonać zadanie, ale inaczej, po
swojemu. Czasami taki pracownik wymaga
instruktażu, trzeba mu pokazać, jak coś
zrobić. I tu pojawia się kolejna pułapka:
„Po co mam poświęcać czas na uczenie
kogoś, skoro mogę to zrobić szybciej”.

zaczyna to wykorzystywać, przestaje go
szanować jako przełożonego. Widzą to
kolejne osoby oraz rośnie brak szacunku
i autorytetu.
Ale jeśli oddzieli te dwie rzeczy, to
może się okazać, że nie będzie mieć
kolegi.
— Tak. I dlatego czasami ludzie się boją,
bo pewne rzeczy się zrywają. Menedżer
powinien zadać sobie pytanie, czy jest
mu potrzebny taki kolega, który go
wykorzystuje. Jeśli kolega jest dojrzały
emocjonalnie, rozumie, że on już jest
szefem. Relacja się zmienia lub urywa.
Proszę pamiętać, że bardzo często
pracownicy wzmacniają firmę swoim
odejściem. Czasami jest lepiej,
jeśli ktoś zrezygnuje.

Często szefowie, którzy tak myślą,
wykonują te same obowiązki latami,
a przecież można poświęcić tydzień, dwa,
przekazać je komuś i mieć to z głowy.
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Szef musi dać sobie przyzwolenie, żeby
uwierzyć w ludzi. Wiadomo, nikt nie zrobi
danego zadania tak jak on, bo on sam
jest wyjątkowy, jak każdy człowiek. Musi
pogodzić się z tym, że albo pracuje do
nocy, albo mówi: „Stop, wiem, że Kowalski
nie zrobi tego jak ja, ale mu to daję”.

CIĘŻKO ZAUFAĆ
PRACOWNIKOWI,
UWIERZYĆ, ŻE UMIE I CHCE
WYKONAĆ ZADANIE, ALE
INACZEJ, PO SWOJEMU.

Jak motywować pracowników?
— Najlepiej własnym przykładem. Warto też
uświadomić sobie i nauczyć się, że każdego
motywuje coś innego.
Trzeba poczytać książki na temat motywacji,
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dowiedzieć się, co ludzi skłania do wysiłku,
i nie oczekiwać, że motywacja trwa wiecznie.

ZAWSZE W SYTUACJI
NAGRADZANIA MOŻNA
ZAPYTAĆ PRACOWNIKA,
NA JAKIEJ NAGRODZIE
MU ZALEŻY.

To jest indywidualne. Zawsze w sytuacji
nagradzania można zapytać pracownika,
na jakiej nagrodzie mu zależy. Jednak
menedżerowie boją się pytać, wyobrażają
sobie, że pracownicy mogą mieć bardzo
wygórowane wymagania.
A tymczasem, mając pulę nagród, to szef
decyduje, co może zaoferować.

Są też tacy, którzy mówią, że to ciekawe, ale
potem przychodzą i informują, że dodali
jeszcze coś nowego. Zazwyczaj potem się
okazuje, że mam do czynienia z ludźmi
otwartymi na zmianę i współpracującymi.

Czy menedżerowie wykazują chęć do
pracy nad sobą? Od czego to zależy?
Jakie są pani doświadczenia?
— Żeby być dobrym szefem, potrzebna
jest pokora i zdolność do autorefleksji.
Przekonanie, że jestem w stanie się od
kogoś czegoś nauczyć. Niezbędna jest
otwartość, potrzeba uczenia się nowych
rzeczy oraz chęć do pracy. Brak zadufania,
przekonania, że zjadłem wszystkie rozumy.

Czego boją się menedżerowie?
— Boją się, że zobaczą coś, czego nie
chcą zobaczyć, ale zazwyczaj po paru
sesjach lęk mija. Miałam kiedyś do
czynienia z mocno opierającym się
menedżerem.
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Zazwyczaj, kiedy się do mnie zgłasza
firma, a nie bezpośrednio menedżer,
i dostaję zadanie, żeby popracować
z danym człowiekiem, sprawić, żeby był
bardziej komunikatywny, napotykam opór.
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Oboje mieliśmy ochotę zakończyć
współpracę. Zapytałam go, czego
oczekuje, bo cały czas powtarzał:
„Nie da się, nie da się”.
Zaproponowałam, żebyśmy
zrezygnowali i rozwiązali umowę.
I to ultimatum postawiło go na nogi.
Opór udaje się przełamać, ale moim
zdaniem nie każdy w danym momencie
jest gotowy na zmiany. Jeśli zrezygnuje,
to jest to jego wybór i na tym moja rola
się kończy.

— ŻEBY BYĆ DOBRYM
SZEFEM, POTRZEBNA
JEST POKORA
I ZDOLNOŚĆ DO
AUTOREFLEKSJI.

Czasami menedżerowie prosto
z coachingu trafiają na terapię, bo się
okazuje, że ich problem leży gdzie
indziej i dotyczy np. osobistych spraw.
Sama jestem też terapeutką, więc wiem,
kiedy potrzebna jest inna pomoc.

Słyszę na przykład pytania, czego mogę
go jeszcze nauczyć, skoro jestem młodsza.
Spotykam menedżerów, którzy wszystko
wiedzą lepiej i na moje propozycje mówią:
„Tak, tak, ma pani rację, ale…”. W tym
wypadku choćbym stanęła na głowie,
to nic nie zdziałam.

Przy czym nie odsyłam do siebie, bo
nie łączę tych dwóch ról. To jest
zupełnie inna droga.
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27.
JAK ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD
W KILKA TYGODNI?
Jeśli masz dobrą motywację, jesteś pracowity i wybierzesz bardzo
intensywny kurs, masz szansę na szybkie przekwalifikowanie.
Czasami wystarczy kilka tygodni, żeby zdobyć całkiem nowy
zawód.

W internecie roi się od ogłoszeń
firm edukacyjnych. Oferują szybkie
przeszkolenie i zapewniają, że w kilka
tygodni zmienią twoje szanse zawodowe.
Ogłaszają się szkoły fryzjerskie,
kosmetyczne, kształcące operatorów CNC
czy nawet... programistów.

programującego sterowniki, to wyższa
szkoła jazdy, ale jeśli chodzi o strony
internetowe i wszystko wokół tego, to
jest to możliwe — dodaje. Jak zapewnia,
80 proc. absolwentów Coder’s Lab
w ciągu trzech miesięcy od skończenia
kursu dostaje pracę w nowym zawodzie.

„Zacznij programować i zmień swoje
życie. Niezależnie od wykształcenia
możesz zmienić swoją karierę. Zostań
programistą nawet w 5 tygodni”
— tak zachęca na stronie
internetowej Coder’s Lab.

Coder’s Lab proponuje dwa rodzaje
kursów: programisty front-end
(początkowe stadium procesu, kurs
stacjonarny kosztuje 7,6 tys. zł,
weekendowy 8,6 tys. zł) oraz programisty
back-end (końcowe stadium procesu,
kurs stacjonarny to wydatek 8,9 tys. zł,
a weekendowy 9,9 tys. zł). Zanim jednak
zapłacimy i zabierzemy się do nauki,
musimy przejść rekrutację. Bo, jak
zaznacza Wolany, nie z każdego da się
zrobić informatyka.

JAK ZROBIĆ INFORMATYKA
Z ETYKA?
Czy to rzeczywiście możliwe? — Tak,
ale pamiętajmy, że programowanie ma
różne poziomy — od programowania
sterowników do sprzętu, po
robienie stron internetowych
i tworzenie związanych z nimi aplikacji
— mówi Leszek Wolany z Coder’s
Lab. — Na pewno na takim kursie
nie da się wykształcić np. inżyniera

Po pierwsze, konieczna jest znajomość
języka angielskiego. Po drugie, firma
sprawdzi, jak u nas z logicznym
myśleniem, bez którego programować
się nie da. — Przeprowadzamy test trochę
podobny do testu Mensy. Nie przechodzi
go nieco ponad 10 proc. osób, które się
do nas zgłaszają — mówi Wolany. Przed
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Agnieszka Kępka
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rozpoczęciem kursu uczestnicy dostają
materiały, z którymi mają się zapoznać.
— Chodzi o to, by nie zaczynać od
zupełnych podstaw i wyrównać poziom
— wyjaśnia Wolany.

wszyscy uczestnicy kursów pochodzą
z innych miast, a nawet mieszkają na
stałe za granicą. Dlatego szkoła zapewnia
zakwaterowanie i wyżywienie. Cena
takiego kursu wraz z pobytem to
11,6 tys. zł. Do tego dochodzi opłata za
wypożyczenie narzędzi i koszt egzaminu
czeladniczego (jeśli uczestnik chce go
zdawać). Szkoła współpracuje z urzędami
pracy, więc niektórzy kursanci mogą
skorzystać z dofinansowania.

KURS TRWA KILKA
TYGODNI, OSIEM
GODZIN DZIENNIE
PRZEZ PIĘĆ DNI
W TYGODNIU.

Także w tej szkole, zanim ktoś zostanie
przyjęty na kurs, przechodzi rekrutację.
— Sprawdzamy zdolności manualne — mówi
Urbańska. Jak dodaje, około 5 proc.
osób wypada na tym teście nieco poniżej
oczekiwań. — Nie oznacza to jednak, że nie
mogą zostać fryzjerami — wyjaśnia. Po teście
zainteresowani są informowani o wyniku,
żeby sami mogli zdecydować, czy chcą się
kształcić w tym kierunku. Wśród uczestników
są osoby w bardzo różnym wieku, połowa
z nich ma od 40 do 50 lat. Akademia śledzi
losy swoich absolwentów przez dwa lata od
zakończenia kursu. — W zawodzie pracuje 85
proc. z nich — informuje Urbańska.
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Kurs trwa kilka tygodni, osiem godzin
dziennie przez pięć dni w tygodniu.
— To jednak większości kursantów nie
wystarczy i uczą się także po zajęciach
i w dni wolne. Kurs jest naprawdę
intensywny i wymaga bardzo dużego
zaangażowania — podkreśla Wolany.
I zaznacza, że w Coder’s Lab informatyka
udało się zrobić z nauczyciela etyki,
który skończył filozofię, czy absolwentki
socjologii.

FRYZJER W OSIEM

MOŻE OPERATOR

TYGODNI

OBRABIARKI?

Do szkoły przetrwania zaprasza osoby bez
doświadczenia działająca od 20 lat Akademia
Fryzjerska „Gabriel”. Szkolenie trwa osiem
tygodni przez sześć dni w tygodniu od godz.
10 do 20! W ostatnim dniu kursu można
przystąpić do egzaminu czeladniczego.
— Z dnia na dzień widać u uczestników
postępy. Intensywność szkolenia przynosi
efekty. A jak się porówna liczbę godzin
na naszym kursie z innymi trwającymi np.
kilka miesięcy, ale odbywającymi się tylko
w weekendy, to się okazuje, że u nas nauki
jest więcej — mówi Honorata Urbańska
z Akademii Fryzjerskiej „Gabriel”.
Placówka mieści się w Kaliszu, ale prawie

Raczej wszyscy, którzy zapiszą się
na któryś z kursów programowania
CNC oferowanych przez Uniwersytet
Technologiczno-Humanistyczny
w Radomiu, pracują po nim przy
obrabiarkach sterowanych numerycznie.
Ale — jak zaznacza rektor uczelni Zbigniew
Łukasik — na udział w szkoleniach
nie decydują się przypadkowi ludzie
z przypadku. Kursy odbywają się przez 3540 godzin. — Tyle trwa każdy z poziomów,
a jest ich trzy. Do tego dochodzą jeszcze
inne kursy, m.in. programowanie sond
— wymienia. Tu można też uzyskać
certyfikaty znanych firm produkujących
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też nauczyć się podstaw programowania
CNC. Ale raczej nie sądzę, by ktoś zupełnie
bez podstaw dał sobie radę, no może
ktoś bardzo utalentowany, z technicznymi
zdolnościami — uważa rektor. Dlatego
z każdym, kto zgłasza się na kurs CNC,
prowadzona jest rozmowa. — Pytamy, co
robił, jaki ma dyplom — mówi Łukasik.

obrabiarki, które są przez pracodawców
cenione. Uczelnia prowadzi także
dwuletnie studia podyplomowe w tym
zakresie. W jej murach na studiach

KURSY ODBYWAJĄ SIĘ
PRZEZ 35-40 GODZIN.
— TYLE TRWA KAŻDY
Z POZIOMÓW,
A JEST ICH TRZY.

Być może takie zdolności ma pan
Marcin, który kilka lat temu skończył
kilkutygodniowy kurs CNC. Już pod koniec
szkolenia zaczął pracować przy maszynie.
Zanim rozpoczął naukę, z urządzeniami
tego typu nie miał nic wspólnego,
a skończył studia humanistyczne. — Tyle
że zawsze mnie do tej techniki ciągnęło,
właściwie nie wiem, dlaczego nie
poszedłem na Politechnikę. Oczywiście
na kursie nauczyłem się jedynie podstaw,
prawdziwą wiedzę zdobyłem dopiero
w pracy — opowiada. Od momentu,
kiedy skończył szkolenie, już kilka razy
zmieniał pracodawców. — Każdy następny
proponował lepsze warunki finansowe.
Trudno było się oprzeć — śmieje się.

inżynierskich i magisterskich kształcą się
przyszli informatycy. Czy według niego
możliwe jest zdobycie nowego zawodu na
trwającym kilka tygodni kursie?
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— Jeśli chodzi o informatykę i CNC, to
wszystko zależy od tego, jaki poziom
chcemy osiągnąć. Owszem, można się
nauczyć robić strony internetowe, ale nie
będą one mocno zaawansowane, można
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28.
TRZECI SEKTOR:
ZAWÓD CZY MISJA?
Chociaż
organizacje
pozarządowe
stopniowo
się
profesjonalizują, to nadal większość z nich oparta jest na
pracy wolontariuszy. Trzeci sektor funkcjonuje w błędnym
kole: wysokość zarobków zależy od poziomu profesjonalizmu,
a profesjonalizm — od stabilności i jakości zatrudnienia.

Ewelina Wojciechowska, prezeska Toruńskiej
Inicjatywy Obywatelskiej, przyznaje, że czasem
brakuje jej czasu na wszystkie inicjatywy,
których się podejmuje. Ale tak to już jest, jak
ma się w sobie gen społecznika. — Znajomi
proszą mnie o poprowadzenie szkolenia czy
warsztatów i nie potrafię odmówić
— tłumaczy Ewelina.

z politologii na UMK w Toruniu. Właśnie
przeniosła się do Wrocławia w ramach
programu „Most”, ale do Torunia wraca. Jej
fundacja stara się zachęcać młodych ludzi
do aktywnego udziału w życiu publicznym.
Ewelina i jej koledzy zrealizowali kilka dużych
projektów, pracowali nad zwiększeniem
udziału torunian w budżecie partycypacyjnym.
Jednak za swoją pracę nie pobrali
wynagrodzenia. — Zgadzam się z opinią
Jakuba Wygnańskiego (znanego działacza
organizacji pozarządowych), który stwierdził,
że jako trzeci sektor ciągle jesteśmy „trzecim
światem” — mówi Ewelina. — Nie doganiamy
tempa rozwoju sektora prywatnego, a nawet
publicznego.

— Wyniki badań wyraźnie pokazują, że sektor
pozarządowy nie funkcjonowałby, gdyby nie
wolontariusze, działacze społeczni, aktywiści
— mówi Anna Porańska, dyrektorka operacyjna
Loyd Dotacje, części Grupy Kapitałowej
Loyd. — Zatrudnienie i odpowiednie
wynagrodzenie ludzi w tym sektorze to,
niestety, wciąż rzadkość. Widać sprzeczność:
wysoka jakość świadczonych usług, których
wymagamy od ludzi działających w trzecim
sektorze, jest niemożliwa do osiągnięcia bez
odpowiedniego wynagrodzenia. Działacze
społeczni to coraz częściej profesjonaliści,
którym nie wystarcza uznanie społeczne
— niezbędne jest pieniężne wynagrodzenie.

W BŁĘDNYM KOLE
— Z tegorocznych badań stowarzyszenia
Klon/Jawor wynika, że niemal połowa
(45 proc.) polskich stowarzyszeń i fundacji
opiera się wyłącznie na pracy społecznej
— mówi Piotr Adamiak ze stowarzyszenia
— Stałych, regularnych pracowników ma
35 proc. organizacji pozarządowych

Oprócz pracy w organizacji pozarządowej
Ewelina Wojciechowska jest doktorantką
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Mariusz Sepioło
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(20 proc. zatrudnia przynajmniej jedną osobę
na podstawie umowy o pracę, pozostałe
15 proc. stosuje wyłącznie inne formy
zatrudnienia). Poza tym mamy jeszcze 20 proc.
NGO-sów, które nie mają stałego, płatnego
personelu, ale od czasu do czasu zlecają jakąś
płatną pracę.

ZATRUDNIENIE
I ODPOWIEDNIE
WYNAGRODZENIE
LUDZI W TYM SEKTORZE
TO, NIESTETY,
WCIĄŻ RZADKOŚĆ.

TWOJA KARIERA 2016

Sylwia Chutnik, pisarka, prezeska Fundacji
MaMa, pytana przez portal Ngo.pl mówiła
o frustracji, z którą boryka się na co dzień.
— Szkolimy pracownice, dbamy o nie, ale
bez pensji nie zatrzymamy ich — tłumaczyła.
Według pisarki staże i wolontariaty są dobre,
ale tylko przez kilka tygodni. — Nie chcę, aby
ludzie pracowali za darmo, nawet na rzecz
innych. Oczywiście, sama to robię, ale mam
inne źródła finansowe. Nie chcę promować
wolontariatu, chcę promować godne płace
w organizacjach. Żeby nie było sytuacji,
kiedy pani w urzędzie dziwi się, że wpisałam
w budżet „aż 500 zł” za koordynację
trudnego projektu.
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kiedy po wielu latach zaangażowania nie
dostają żadnego wynagrodzenia. — To, że
organizacja działa dla społecznego pożytku,
jest dla wielu usprawiedliwieniem — mówi
Ania. — W Polsce przyjęła się taka zasada,
że jak pracujemy społecznie, to znaczy,
że powinniśmy się żywić wyłącznie ideą.
Według mnie za pomaganie innym powinna
być nagroda.
Ania odeszła ze stowarzyszenia, bo nie mogła
dłużej łączyć obowiązków zawodowych
(zaczęła pracować w placówce kulturalnej)
z pracą w stowarzyszeniu. — Musiałam
wybrać — mówi. — Albo będę angażować się
w słuszną ideę za darmo i zaniedbam pracę,
albo poświęcę się zarabianiu na życie i się
utrzymam. Bardzo wiele moich znajomych
z trzeciego sektora ma taki dylemat.

Zdaniem Piotra Adamiaka sektor pozarządowy
pod względem profesjonalizacji jest
niejednorodny. — Jego duża część,
zwłaszcza na wsi i w małych miastach,
funkcjonuje przede wszystkim dzięki
społecznej pracy wolontariuszy. W niektórych
przypadkach wynika to z przywiązania
do etosu pracy społecznej jako hobby.
Zatrudnienie pracowników wiąże się bowiem
z koniecznością pozyskiwania środków
finansowych na ich wynagrodzenia. Z kolei
skuteczne pozyskiwanie środków finansowych
jest uzależnione od różnorodności
i profesjonalizacji działań, co łączy się
z wymogiem posiadania kompetentnego
i stabilnego zespołu — mówi Adamiak. — Wiele
organizacji funkcjonuje w takim błędnym kole.

NGO-sy nie mają pieniędzy na
wynagrodzenia, bo bardzo często
nie posiadają płynności finansowej.
Powód? Uzależnienie od harmonogramu
projektów i grantów. Aby taką płynność
osiągnąć, powinno się pracować nad
długookresowymi projektami, a najczęściej
są one krótkie i doraźne. Dlatego w zaledwie
co piątej organizacji przynajmniej jedna
osoba pracuje na etacie. Przeciętna
organizacja zatrudniająca na podstawie
umowy o pracę dysponuje budżetem ponad
430 tys. zł rocznie, a typowa organizacja
zlecająca płatną pracę od czasu do czasu
ma średnio ok. 70 tys. zł rocznie. Żeby
zatrudniać, trzeba mieć wysoki budżet.

IDEA A RZECZYWISTOŚĆ
Ania, do niedawna pracownica
stowarzyszenia zajmującego się pomocą
bezdomnym zwierzętom, tłumaczy, że
wielu społeczników traci zapał do pracy,

Aż 31 proc. pracowników NGO-sów to
osoby, które zaczynały w wolontariacie.
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przez NGO-sy niewiele różni się od biznesu,
organizacje pozarządowe zaczynają podlegać
takim samym prawom rynkowym jak firmy.

Tylko dla 15 proc. to pierwsza praca
w życiu. — Model funkcjonowania,
w którym większość działań opiera się na
pracy społecznej, na pierwszy rzut oka
odpowiada społecznym oczekiwaniom
wobec organizacji — dodaje Piotr Adamiak.
— Ponad połowa (54 proc.) Polaków uważa,
że stowarzyszenia i fundacje powinny
unikać zatrudniania płatnych pracowników.
Jednocześnie za jeden z czynników ich
wiarygodności uznajemy profesjonalizm.

Ile zarabia się dzisiaj w trzecim sektorze?
— Medianowe miesięczne wynagrodzenie
brutto w części sektora pozarządowego,
która zatrudnia stały płatny personel
(czyli 35 proc. sektora), szacujemy na niecałe
3 tys. zł w przeliczeniu na pełny wymiar czasu
pracy — wyjaśnia Piotr Adamiak. — Jest ono
zróżnicowane: od mniej więcej 2,5 tys. zł na
wsi i w małych miastach do blisko 3,5 tys. zł
w Warszawie.

ZAROBKI?
ZALEŻY GDZIE

Jak wynika z badań firmy Sedlak & Sedlak
z 2014 roku, mediana zarobków w trzecim
sektorze wynosiła ok. 3,8 tys. zł. Najwięcej
zarabiali społecznicy z woj. mazowieckiego
(4,6 tys. zł), najmniej ze świętokrzyskiego
(2,7 tys. zł).

TWOJA KARIERA 2016

Największe szanse na tworzenie etatów mają
NGO-sy działające na zasadach rynkowych.
— W ich przypadku ważna jest dywersyfikacja
przychodów — tłumaczy Anna Porańska.
— Tego typu organizacje pozyskują finanse
z minimum trzech, czterech źródeł. Prowadzą
działalność gospodarczą lub odpłatną pożytku
publicznego, utrzymując się m.in. z realizacji
świadczeń zdrowotnych (kontrakty z NFZ),
prowadząc placówki edukacyjne, organizując
zajęcia sportowe czy sprzedając rękodzieło.

— Wysokość zarobków zależy też od
poziomu profesjonalizmu — mówi Ewelina
Wojciechowska. — Tu sytuacja wygląda tak
samo jak w sektorze prywatnym: jeśli masz
za sobą historię, masz partnerów, masz
wyrobioną markę, to realizujesz więcej
projektów, coraz większych i ambitniejszych.
W konsekwencji poziom zarobków siłą
rzeczy wzrasta. Jeśli nie rozwijasz swojego
potencjału, nie angażujesz się i nikt o tobie
nie słyszał, to skąd mają się wziąć pieniądze?

Istnieją inne możliwości pozyskiwania
środków, np. darczyńcy indywidualni,
współpraca z firmami i instytucjami:
sponsoring, darowizny finansowe,
rzeczowe, umowy barterowe, 1 proc.
podatku, składki członkowskie i wreszcie
wszelkie granty i dotacje.

Co powinno się zmienić, by praca
w trzecim sektorze stała się pełnoprawnym
zawodem? — Dobrym posunięciem będzie
stopniowe wypracowywanie dialogu między
pracownikami i osobami zarządzającymi
— mówi Anna Porańska. — Pożądanym
mechanizmem byłoby wprowadzenie
jawności płac i form zatrudnienia
w organizacjach pozarządowych oraz wyraźne
rozdzielenie wolontariatu od pracy odpłatnej.

— Duże, sprofesjonalizowane organizacje
pozarządowe, w przeciwieństwie do
mniejszych organizacji trzeciego sektora, nie
są uzależnione już tylko od grantów — mówi
Anna Porańska. A to właśnie system grantowy
wymusza pracę projektową obarczoną
ryzykiem braku ciągłości finansowej. — Jednak
selekcja rynkowa stopniowo eliminuje
zjawisko „grantozy”. W efekcie na rynku
pozostaną te organizacje pozarządowe, które
zdywersyfikują źródła dochodów. W praktyce
jest tak, że system pozyskiwania finansowania

Zdaniem Porańskiej oprócz pieniężnego
wynagrodzenia profesjonalizacja musi
nieść ze sobą zapewnienie pracownikom
podstawowego zabezpieczenia socjalnego.

128

2894938
2

29.
FUNDRAISER: PROFESJONALNY ŻEBRAK.
„JESTEM POŚREDNIKIEM DOBRA”
Czasem zaczepiają ludzi na ulicach, czasem nawet odwiedzają
ich w domach. Wszystko po to, by wyciągnąć parę groszy.
— Zajmuję się skutecznym i profesjonalnym żebraniem — mówi
jeden z nich. A jednak trudno o bardziej szlachetny zawód.
Kim są fundraiserzy?

Mariusz Sepioło

o ziemię, żeby wstać „zupełnie odmienionym”
i sprawiać, że dobro dociera
do innych.

— Zawód? — zapytał go lekarz podczas
okresowego badania.
— Fundraiser — odpowiedział.

POMIĘDZY HANDLOWCEM

— A czy nie może pan do mnie mówić w języku
ojczystym?
— Proszę więc wpisać: „Skutecznie i profesjonalnie
żebrzący na rzecz organizacji pozarządowych,
ludzi chorych i potrzebujących w obszarze działań
prospołecznych i charytatywnych”.

— Sama nazwa oznacza kogoś, kto zbiera
środki finansowe, i trudno o lepszą definicję,
więc polskiego odpowiednika brak — tłumaczy
Artur Ragan z agencji Work Express. — Praca
fundraisera sytuuje się gdzieś między
handlowcem, specjalistą ds. marketingu
a rzecznikiem prasowym. Najważniejsze
cechy dobrego fundraisera to wytrwałość
i życzliwość, a najcenniejsze w tym fachu
są umiejętności przekonywania do swoich
racji i budowania długofalowych relacji oraz
motywowania do współpracy.
W ostatnim czasie zawód ten zyskuje na
znaczeniu. Zdaniem Hanny Listek, dyrektorki
zarządzającej spółki Polski HR, dzieje się tak
głównie dlatego, że profesjonalizują się
organizacje pozarządowe. — W praktyce system
pozyskiwania środków finansowych przez
NGO-sy niewiele różni się od biznesowego,

— To jak się pisze ten „fundraiser”...?
Takie rozmowy są dla Piotra Pogona,
profesjonalnego fundraisera, codziennością.
Sam twierdzi, że to najlepszy zawód świata, bo
dzięki niemu przez cały rok może czuć się św.
Mikołajem.
— Jestem pośrednikiem dobra — mówi sam
o sobie. — A zostałem nim, bo mam dług do
spłacenia. Temu na górze. Jestem wadliwym
egzemplarzem. Mam trzykrotną datę urodzin, bo
trzy razy chorowałem na nowotwór.
A poza tym — wylicza — jest „starym harcerzem”
i byłym biznesmenem, który po okresie prosperity
wpadł w „życiowy korkociąg” i mocno huknął
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organizacje pozarządowe podlegają dziś takim
samym prawom rynkowym jak firmy i muszą
walczyć o stabilność finansową — tłumaczy
ekspertka. — Stąd osoby z trzeciego sektora
zarządzające budżetami muszą zachowywać
się jak przedsiębiorcy, którzy przewidują ryzyko,
korzystają z okazji biznesowych i ponoszą
odpowiedzialność za każde swoje działanie.
Rola fundraisera jest więc w tej materii nie
do przecenienia. Taka osoba odpowiada
za dywersyfikację przychodów, pozwala na
utrzymanie stabilności finansowej
i planowanie budżetów.
Początkowo większość osób zajmujących się
zbieraniem środków dla organizacji z trzeciego
sektora stanowili studenci, dorabiający
przedstawiciele innych zawodów lub społecznicy,
którzy wyspecjalizowali się w szukaniu ścieżek
i sposobów dostępu do dofinansowań i grantów.
Dziś, choć etat fundraisera to nadal rzadkość,
coraz więcej fundraiserów traktuje to zajęcie jako
jedyne źródło utrzymania.

PRACA FUNDRAISERA
SYTUUJE SIĘ GDZIEŚ
MIĘDZY HANDLOWCEM,
SPECJALISTĄ DS.
MARKETINGU
A RZECZNIKIEM PRASOWYM.
— Patrząc z perspektywy headhuntera
prowadzącego rekrutację na to stanowisko,
idealny kandydat łączy w swoim pakiecie
atutów kompetencje miękkie i umiejętności
analityczne — tłumaczy Hanna Listek. — To osoba
komunikatywna, przedsiębiorcza i kreatywna.
Można ją porównać do handlowca, który musi
użyć siły perswazji, aby przekonać klienta do
zakupu produktu. W przypadku fundraisera
sprawa się komplikuje, gdyż towar, który
sprzedaje, nie jest namacalny. Idea przyświecająca
organizacji, jak np. pomoc zagrożonym gatunkom
czy ochrona zabytków, nie dla każdego jest na
tyle istotna, by w nią zainwestować. W gestii
fundraisera leży przekonanie darczyńców czy
sponsorów, że warto jednak to zrobić.

KOMPETENCJE MIĘKKIE,

TWOJA KARIERA 2016

CZYLI MIŁOŚĆ

KILKA ŻYWYCH KÓZ

Piotr Pogon po raz pierwszy zachorował w wieku
16 lat. Było ciężko, ale wygrał. Dziesięć lat
później, w czasach rozwijającego się kapitalizmu,
prowadził już własną firmę (w branży ceramiki
reklamowej), miał żonę, dziecko
— i wtedy choroba wróciła.
Dwa dni po usunięciu jednego płuca wsiadł na
rower i przejechał 40 km. Znowu ciężko pracował,
zdążył zaniedbać sport i do niego wrócić. Po
kolejnej dekadzie wpadł w kolejny dołek. Tym
razem finansowy — musiał sprzedać swoją firmę.
Teraz przyznaje, że to właśnie trudne
doświadczenia wpłynęły na silne postanowienie:
będę pomagał innym, zostanę fundraiserem.
— Żeby wejść do tego zawodu, przede wszystkim
trzeba kochać ludzi. Bez względu na stan
posiadania, wykształcenie czy wiek — mówi.
— Co pomaga? Doświadczenie w wolontariacie,
otwartość na świat, takie szukanie własnego
miejsca. Przeszłość w biznesie i znajomość
„drugiej strony biurka” też są bardzo cenne.

Od czego zacząć przygodę w tym zawodzie?
Zdaniem Artura Ragana nawiązać współpracę
z jakąś organizacją pozarządową, a potem
cały czas się uczyć. — Dość często ogłaszają
one nabór, więc sztuką jest raczej dokonanie
właściwego wyboru, kierując się wizerunkiem
agencji i dostępnością informacji o jej
działaniach i wynikach finansowych — mówi.
— Przyda się także doświadczenie w sprzedaży
lub marketingu — dodaje Hanna Listek.
— Fundraiser to dosyć młody zawód na
polskim rynku pracy, dlatego nie ma jasno
wyznaczonych wymogów rekrutacyjnych. Często
podejmują się go osoby wcześniej związane
z trzecim sektorem, które mają doświadczenie
w wolontariacie i chciałyby realizować się dalej
w sferze społecznej. Jednak tacy kandydaci
nie zawsze mają kompetencje niezbędne
w profesjonalnym fundraisingu, który nie może
obejść się np. bez myślenia strategicznego.
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Konieczna jest także cierpliwość
i umiejętność planowania w szerszej
perspektywie. — Bo 90 proc. potencjalnych
darczyńców odmówi — tłumaczy Ragan.
— Sztuka w tym, by poprosić ponownie we
właściwym momencie i w odpowiedniej
formie. Nie o jednorazową wpłatę
200 zł, ale np. o zlecenie swojemu bankowi
comiesięcznego przelewu 1 proc. każdej
wypłaty na cel dobroczynny.
Jak zgodnie twierdzą eksperci,
z którymi rozmawialiśmy, kierunek
w rozwoju fundraisingu wyznaczają Stany
Zjednoczone. Organizacji pozarządowych
jest tam mnóstwo, a na dodatek niektóre
ścigają się o fundusze tego samego
darczyńcy. Zdaniem Hanny Listek polski
system ma zbliżony kształt — rynek
nasycony jest organizacjami z trzeciego
sektora nierzadko konkurującymi ze
sobą o fundusze. I choć dziś organizacje
korzystają z wielu różnych źródeł
przychodu, takich jak granty, sponsoring,
darowizny (w tym 1 proc. podatku) czy
umowy barterowe, to fundraiser pozostaje
ważnym ogniwem całego systemu.
— W sytuacji niestabilności finansowej
często tylko profesjonalny fundraiser
potrafi uchronić organizację od
problemów finansowych i utrzymać dobre
relacje z kluczowymi grupami otoczenia:
sponsorami i darczyńcami — mówi
ekspertka.
Czy fundraising może być misją? — Nie
przeceniałabym tego zawodu aż tak
bardzo — mówi Ania (imię zmienione)
z Bydgoszczy. Zbiera środki w imieniu
kilku organizacji pozarządowych. — Jasne,
robimy coś dobrego i pożytecznego,
ale pamiętajmy, że na tym zarabiamy. To
ważne, żeby zachowywać się uczciwie, ale
powinniśmy też dbać o własny rozwój.
— To zawód najwyższego zaufania
społecznego — uważa z kolei Pogon.
— Mam za sobą fundraisingowe
„mistrzostwo świata”, czyli finalizację
donacji testamentowej darczyńcy. Mam
też podarunek w postaci kilku żywych kóz

na rzecz fundacji, dla której pracowałem.
Ten zawód jest więc wielkim darem
i wyzwaniem.

PIĘĆSET DARMOWYCH

Codzienność w nim może jednak okazać
się trudna. Przykładowo: streetfundraiserzy
poszukują środków, często prosząc o pomoc...
ludzi spotkanych na ulicy. Taka praca wymaga
odwagi i otwartości, a nie wszyscy napotkani
odwdzięczają się tym samym.
Ania narzeka, że często ma do czynienia
z brakiem zrozumienia. — Po co pani o to pyta?
Dla kogo to potrzebne? Stowarzyszenie? A to
stowarzyszenie nie umie na siebie zarobić? — takie
pytania często słyszy w pracy.
Polacy średnio kwapią się do pomagania innym.
Według ubiegłorocznej edycji Światowego
Indeksu Dobroczynności (World Giving Index)
jesteśmy na 78. miejscu w rankingu zachowań
dobroczynnych (na 145 ocenianych krajów).
Nie jesteśmy zbyt wyrywni, jeśli mamy darować
komuś pieniądze, i nie najlepiej idzie nam
doraźna pomoc obcym. W obu dziedzinach
plasujemy się w połowie siódmej dziesiątki
zestawienia. Setne miejsce zajmujemy, gdy chodzi
o czas spędzony na działalności wolontariackiej.
— Przyzwyczaiłam się do tego, że nie wszyscy
są wrażliwi na potrzebujących — mówi Ania.
— A do tego bardzo dużo ludzi, biznesmenów,
polityków, a nawet samorządowców nie rozumie
istoty funkcjonowania NGO-sów. Nie wiedzą, że
ich działalność służy nam wszystkim, także tym
najbogatszym.
— Pięćset darmowych minut w abonamencie
telefonicznym to za mało — mówi Piotr Pogon.
— Nie ma limitu godzinowego pracy, bo trudno
nie odebrać telefonu od matki dziecka, które
czeka na sfinansowanie operacji ratującej życie.
Jest też wielka presja ze strony przełożonych
na szybkie efekty i wyniki. Fundraiserzy są
jak komandosi w armii. Szybkie działanie,
maksimum efektów... a w defiladzie zwycięstwa
i tak nie pójdziemy. Jednak jest satysfakcja
i spełnienie. Reszta nie jest istotna.

2894938

TWOJA KARIERA 2016

MINUT TO ZA MAŁO

131

2

132 AUTOPROMOCJA
2894938
2

AUTOPROMOCJA 133
2894938
2

30.
WYKORZYSTAĆ KAŻDĄ CHWILĘ ŻYCIA
Praca ze śmiertelnie chorymi dziećmi uczy pokory i szacunku do
życia. Nie jest łatwa, ale daje dużo satysfakcji.

Marta Piątkowska

Nigdy nie robiłam podsumowania, nie potrafię
powiedzieć, ilu moich podopiecznych odeszło
w ciągu tych lat. Staram się skupiać na tym, na
co mam wpływ. Moją rolą jako pielęgniarki jest
stworzenie atmosfery bezpieczeństwa. Rodzina
musi wiedzieć, że może na nas liczyć w każdej
sytuacji, że jesteśmy tu po to, aby przygotować
ich na wszystko.

TWOJA KARIERA 2016

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
działa od ponad 20 lat i w kwestii domowej opieki
paliatywnej nad najmłodszymi pacjentami od
samego początku wyznacza standardy.
Przede wszystkim wypożycza specjalistyczny
sprzęt medyczny, bez którego dziecko byłoby
skazane na pobyt w szpitalu. Zapewnia wsparcie
psychologa, kiedy boli, nie szczędzi na lekach,
czasem przeprowadza remont mieszkania
lub domu, żeby chory mógł bez problemu
wydostać się na świeże powietrze. Kiedy
trzeba, organizuje wsparcie prawne, pomaga
załatwić formalności w opiece społecznej. Działa
też bardziej przyziemnie. Na przykład dzięki
pomocy wolontariuszy rodzice mogą od czasu
do czasu wyjść do kina, kontynuować naukę.
Dla rodzeństwa, które doświadczyło straty brata
lub siostry, organizowane są wyjazdy, w trakcie
których dzieci, wymieniając się doświadczeniami,
wzajemnie pomagają sobie oswoić sytuację.

Dzieci pod naszą opieką czasem znajdują się
tygodniami, czasem latami. Jeżeli choroba
postępuje wolno, mamy czas, żeby spokojnie
przepracować z najbliższymi cały proces.
Uprzedzić ich o problemach, jakie mogą się
pojawić. Zawczasu przygotować rodziców do
sytuacji, kiedy staje się ona krytyczna.
To trudne rozmowy, ale świadomość, że w razie
czego wiadomo, co robić, daje rodzinie poczucie
bezpieczeństwa.
Ponieważ praca w hospicjum nie należy do
najłatwiejszych, zostały opracowane specjalne
procedury, które mają chronić nas, pracowników,
przed wypaleniem. Każdy dzień zaczyna się
i kończy odprawą. W jej trakcie zdajemy m.in.
raport ze stanu zdrowia pacjentów, leków,
jakie przyjmują. Dzięki temu cały personel wie,
w jakim stanie znajdują się dzieci. To konieczne,
ponieważ mój dzień pracy trwa osiem godzin.
Kiedy wychodzę od rodziny, proszę, żeby w razie
konieczności kontaktowała się z pielęgniarką
dyżurną. Każdego dnia zespół dyżurny (lekarz

To wszystko byłoby niemożliwe, gdyby
kilkadziesiąt osób — lekarzy, pielęgniarek,
psychologów, rehabilitantów, kapelana
i pracowników biurowych — oraz drugie tyle
wolontariuszy nie podjęło decyzji, że chce
pracować w hospicjum. Miejscu, w którym dla
wielu głównym obowiązkiem zawodowym jest
umożliwienie dziecku godnej śmierci.
Jolanta Słodownik, pielęgniarka, w Warszawskim
Hospicjum dla Dzieci pracuje od 17 lat:
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wolontariusz, z Warszawskim Hospicjum dla
Dzieci związany od dwóch lat:

i pielęgniarka) jest gotowy do udzielania pomocy
przez 24 godziny. Te osiem godzin to granica,
której utrzymanie jest niezbędne, żebyśmy mogli
normalnie funkcjonować. Wrócić do domu i zająć
się przygotowaniem obiadu. Wiadomo, że nie
zawsze udaje się uciszyć myśli. Wymazać z głowy
obrazy, słowa, ale jeżeli nie nauczymy się z tym
sobie radzić, to nie będziemy mogli efektywnie
pomagać naszym podopiecznym.

Moja współpraca z hospicjum zaczęła się
od przelewu. Na ulicy dostałem ulotkę
i postanowiłem wesprzeć ich finansowo.
Zaczęli przysyłać swoje publikacje, nad którymi
ciężko mi było przejść obojętnie. W końcu
pomyślałem: „Dlaczego nie, skoro mogę się
przydać, umilić komuś dzień, to pomogę, zostanę
wolontariuszem”.

To, czego doświadczamy w pracy, wywiera na
nas duży wpływ. Rodzą się emocje, z którymi
teoretycznie dajemy sobie radę, ale wciąż wiele
pytań pozostaje bez odpowiedzi.

Przez trzy dni razem z pracownikami hospicjum
odwiedzałem dzieciaki. To, co wywarło na mnie
największe wrażenie, to niesamowita wdzięczność
rodziny i podopiecznych. Chociaż mnie nie znali,
witali bardzo serdecznie.

Na przykład: do dziś nie wiem, o czym myślała
nastolatka z Grójca, która umierała na raka.
Dziewczyna kochała perfumy, więc odwiedziłam
ją w niedzielę z kompletem próbek z perfumerii.
Sporo o nich rozmawiałyśmy, ale kiedy temat
schodził na chorobę, natychmiast go zmieniała.
Za tydzień już nie żyła. I chociaż to nasza
codzienność, trudno było mi przejść nad tym do
porządku dziennego. Bo jak to, jeszcze kilka dni
temu rozmawiałyśmy, a dzisiaj już jej nie ma.

Wolontariusz w hospicjum pełni wiele funkcji.
Czasem wykonuje czynności pielęgnacyjne, jak
zmiana pieluchy, ostukanie pleców, usunięcie
wydzieliny, która gromadzi się w płucach.
Innym razem jest to zabranie dziecka na
spacer, rozmowa, wspólne oglądanie filmów
w internecie. Pomoc w zjedzeniu posiłku czy gra
w chińczyka. Zwykłe codzienne sprawy. Życie.

Z tego powodu nie mam problemu z wzięciem
miesięcznego urlopu. Tak, zdaję sobie sprawę, że
w tym czasie dziecko, którym się zajmuję, może
umrzeć, ale nic na to nie poradzę. To się może
stać w każdej chwili. Polowanie na nią nie ma
sensu. Tak samo jak wyrzuty sumienia.

Te dwie godziny — bo zazwyczaj tyle trwa spotkanie
— to olbrzymia lekcja pokory. Jednym z moich
podopiecznych jest Grzegorz, który choruje na
zanik mięśni. Ojciec skonstruował maszynę, która
co chwila uciska jego klatkę piersiową, dzięki
czemu chłopak oddycha. Ponieważ wszystko
dzieje się automatycznie, ciężko zauważyć, czy
z Grzegorzem wszystko w porządku. Dlatego
podczas spacerów co chwila mówi: „Żyję”. Bez
tego rodzina mogłaby nie zauważyć, kiedy z synem
zaczęłoby się bardzo źle dziać.

Uspokaja mnie to, że jeżeli nie ja, to będzie przy
nim jedna z moich koleżanek, rodzice.
Praca w hospicjum bardzo mnie zmieniła. Kiedyś
byłam pedantką. Sobota była dniem ścierania
kurzu, zmiany pościeli, generalnych porządków.
Pod koniec dnia padałam na łóżko i nie miałam
na nic siły. Teraz macham na to ręką. Staram
się maksymalnie wykorzystać czas z rodziną.
Chodzimy na spacery, do kina, odwiedzamy
znajomych, rozmawiamy. Nigdy nie planujemy
niczego z dużym wyprzedzeniem. Żyjemy z dnia
na dzień.

Kiedy raz na jakiś czas dostanie się taki zimny
prysznic, człowiek zaczyna nabierać do
wszystkiego olbrzymiego dystansu. Klient mnie
oszukał? Trudno, to tylko pieniądze. Dzieci znowu
zrobiły bałagan? Dzień jest zbyt piękny, żeby się
tym teraz zajmować, lepiej chodźmy na spacer.

Maciej Stachowicz, właściciel firmy działającej
w branży finansowej, triatlonista, mąż i ojciec
dwójki dzieci w wieku czterech i siedmiu lat,
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Nasza obecność ma wnieść urozmaicenie,
zerwanie z rutyną. Odciąża też rodziców, którzy
w tym czasie choć na chwilę mogą zająć się sobą.
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Otrzymuj nowe dopasowane
oferty pracy na swój adres e-mail
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Praca w PxCW
W Phoenix Contact Wielkopolska przykładamy ogromną wagę do przejrzystości procesu rekrutacyjnego. Jego podstawą są specjalnie przygotowane
zadania pozwalające na obiektywną ocenę umiejętności kandydata, a także
zaprezentowanie przyszłemu pracownikowi typowych zadań na danym stanowisku.
Jednocześnie dbając o rozwój naszych pracowników przygotowaliśmy autorski, wewnętrzny system rozwojowy – Akademię PxCW. Akademia składa się ze standardowego rozwoju – cyklu szkoleń obowiązkowych przez
które muszą przejść wszyscy pracownicy organizacji oraz sprofilowanego
rozwoju – w ramach którego na podstawie indywidualnych planów rozwojowych dla pracownika przygotowywana jest spersonalizowana ofer ta szkoleniowo-rozwojowa.
Dbając także o dobre samopoczucie naszych pracowników zapewniamy
szereg świadczeń, które pozwalają realizować się również poza pracą.
Chcesz wiedzieć więcej?
Wejdź na www.phoenixcontact.com
Phoenix Contact Wielkopolska
ul. Celna 5, 64-300 Nowy Tomyśl
Tel. 061/ 44 35 500
pxcw-hr@phoenixcontact.com
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