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Na początek – zastanów się czego szukasz w pracy 

Wydaje się to banalnym pytaniem, a jednak okazuje się,

że większość osób nie potrafi na nie w sposób jasny i

zwięzły odpowiedzieć, a przecież taka wiedza warunkuje,

która firma będzie najbardziej interesująca. Dlatego w

pierwszej kolejności przygotuj odpowiedzi na pytania: 

1. Jaką wiedzę i umiejętności już posiadasz, w czym jesteś

dobra/dobry? 

2. Co cię interesuje w twojej branży, jakie zagadnienia są

dla ciebie ciekawe? 

3. W jakim zakresie chcesz się rozwijać, jaką wiedzę i

umiejętności posiąść? 

Najlepszym sposobem jest przygotowanie odpowiedzi

pisemnie, tak, żeby można było łatwo do tego wrócić i

przypomnieć sobie przed spotkaniem z pracodawcą,

ponieważ właśnie opracowałaś/opracowałeś informację, z

którą możesz udać się na stoisko firmy. 

Co powiedzieć pracodawcy o sobie kiedy masz 

na to tylko kilka minut? Jakie informacje będą 

dla niego ważne? Jakie informacje są ważne 

dla ciebie jako przyszłego stażysty lub 

pracownika? Poznaj odpowiedzi na te pytania i 

przyjdź na szybkie randki przygotowany jak 

najlepiej.

W czym wybierasz? 

Kiedy przygotowujemy się do zakupu, na ogół

gromadzimy o towarze wszystkie informacje,

które pozwolą nam zdecydować czy ten towar

jest dopasowany do naszych potrzeb i

oczekiwań. Nie inaczej jest z pracą czy stażem

– a walutą, którą się posługujemy jest nasz czas

– zastanów się czy chcesz wydawać tę walutę na

przypadkowo wybrany towar? Jeśli nie –

zapoznaj się wcześniej  

z firmami, które wezmą udział w wydarzeniu

Speed Stażing, sprawdź czy ten towar

odpowiada twoim potrzebom. 

Czy wszystko już wiesz? 

Prawdopodobnie na tym etapie pojawiają się w

twojej głowie pytania na temat tych firm, które

cię najbardziej interesują. Zapisz je, bo mogą

szybko umknąć, a spotkanie podczas szybkich

randek to także okazja do zadania pytań. 
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Zostaw po sobie ślad. 
To bardzo ważne, żeby poza dobrym wrażeniem zostawić 

przedstawicielom firm coś na kształt wizytówki. 

Oczywiście nikt nie będzie oczekiwał, że będziesz miała 

lub miał profesjonalne wizytówki biznesowe, w twojej 

sytuacji doskonale spisze się CV. Pamiętaj, weź ze sobą 

więcej egzemplarzy, tak aby ich nie zabrakło. Możesz też 

poprosić o wizytówkę swojego rozmówcę – będzie to 

profesjonalne zachowanie, a jednocześnie będzie już mieć 

w ręku namiar na osobę z którą 

rozmawiałaś/rozmawiałeś. Dzięki temu dużo łatwiej 

będzie ci do tych osób wrócić z kontaktem. 

5 minut to bardzo mało czasu na to, żeby zrobić dobre 

wrażenie i uzyskać informacje, które będą dla ciebie 

wartościowe, dlatego zaplanuj dokładnie swoją 

wypowiedź i to co chcesz osiągnąć. Powodzenia! 
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