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POZNAJMY SIĘ 

 Asia Gospodarczyk

 Psycholog, coach i doradca zawodowy

 HRka – Rekruter, Szkoleniowiec, HR 

Manager

 Przedsiębiorczyni wspierająca w 

zamianach zawodowych

 Mama rocznego już chłopca ☺

prowadząca bloga www.mamazhru.pl

http://www.mamazhru.pl/


Czyli o naszych obawach i 
ograniczających 
przekonaniach…

Czy ktoś mnie w ogóle 

zatrudni?!



Obawy / przekonania związane z 

szukaniem pracy 

 Czy ktoś mnie zatrudni?

 Czy nie odrzucą mnie tylko z powodu 

tego, że jestem mamą?

 Czy jestem złą mamą, bo chcę pracować 

zawodowo?

 Czy mam jeszcze cokolwiek do 

zaoferowania? Przecież tak dawno nie 

pracowałam zawodowo!

 Czy ja jeszcze „potrafię pracować”? Czy 

mój mózg wróci do siebie po przerwie? 



Rozprawmy się z tymi mitami… 

MAMA TO KANDYDATKA JAK KAŻDA INNA! 

 Na zwolnienia można chodzić, nie mając 

dzieci…

 Pracodawca może się martwić, że „za chwilę” 

będziesz chciała zajść w ciążę, jeśli jeszcze 

nie masz dzieci! 

 Można mieć pasję, która pochłania bardziej niż 

dziecko,

 Nie mając dzieci można częściej zmieniać 

pracę,

 Nie każdy pracownik, który nie ma dzieci 

chętnie zostaje na nadgodzinach…



Dlatego chcę Wam stanowczo 

powiedzieć, że… 

PORÓWNYWANIE SIĘ Z INNYMI / ZWŁASZCZA 

NIE-MAMAMI / NIE MA SENSU! 



Jak Mama powinna 

napisać swoje CV?

Tak, jak każda inna 

kandydatka ☺



Co powinno się znaleźć w 

Twoim CV?

 Imię i nazwisko / dane kontaktowe

 Opis doświadczenia i historia zatrudnienia (od 
najbardziej aktualnych)

 Informacje o wykształceniu (jeśli skończyłaś 
studia, wystarczy wpisać szkołę wyższą, nie 
potrzeba zamieszczać informacji o szkole 
średniej)

 Twoje umiejętności – znajomość języków, 
narzędzi, systemów, 

 Klauzula RODO

Źródło CV: livecareer.pl

opcjonalnie

opcjonalnie

NIE ZAMIESZCZAMY



Jeśli miałaś przerwę zawodową, to… 

 Zacznij od przypomnienia sobie, co 
robiłaś przed przerwą 
macierzyńską! 

 Oprócz poszczególnych zadań, 
wypisz swoje sukcesy / 
zrealizowane projekty

 Przypomnij sobie, co lubiłaś w 
poprzedniej pracy/pracach, za co 
byłaś chwalona i doceniana

 Wypisz swoje TWARDE umiejętności 
(znajomość, systemów, narzędzi, 
przepisów, technik, języków)



Czy wpisywać przerwę macierzyńską do 

swojego CV?

 TAK, jeśli obecnie nie jesteś 

nigdzie zatrudniona

 NIE, jeśli aktualnie posiadasz 

umowę z jakimś pracodawcą

 A co z poprzednimi przerwami 

macierzyńskimi (starsze dzieci)?



Dobre CV to takie, które...

 JEST DOPASOWANE DO OFERTY PRACY!

 Pokazuje Twoje atuty i przedstawia Cię jako 

profesjonalistkę

 Jest czytelne, estetyczne i wolne od błędów / 

literówek,

 Odpowiada na pytanie „Dlaczego powinniśmy 

zaprosić Cię na spotkanie?”



I czego się spodziewać w 

jej trakcie?

Jak się przygotować 

do rozmowy 

kwalifikacyjnej? 



Tematy, które pojawiają się zawsze:

 Motywacja do zmiany pracy / pracy w 

tej konkretnej firmie

 Wywiad biograficzny – przejście przez 

wcześniejsze zatrudnienia, omówienie 

poprzednich zakresów zadań

 Dopasowanie kompetencyjne do 

stanowiska

 Trudne doświadczenia / popełnione 

błędy / poniesione porażki / 

wyciągnięte lekcje

 Plany rozwojowe – quo vadis?

 Oczekiwania wobec firmy / szefa 

 Oczekiwania finansowe



Obowiązkowe elementy do 

przygotowania: 

 Charakterystyka firmy 

 Opis stanowiska

 Trasa dojazdu / parking / kwestie techniczne

 Przygotowanie mentalne i odpowiedź na 

pytanie: „DLACZEGO JESTEŚ DOBRĄ 

KANDYDATKĄ?”



Pytania zakazane? 

 Ile ma pani dzieci?

 Czy planuje pani więcej dzieci?

 Jak będzie pani sobie organizować odbieranie 

dziecka z przedszkola?

 Czy dziecko dużo choruje? 

 Każde, które dotyczy poglądów politycznych, 

wyznania, orientacji seksualnej, itp.



Podsumowując: jako Mama-Kandydatka

powinnaś:

 Napisać CV, które pokaże Cię jako dobrze 
dopasowaną kandydatkę,

 Pamiętać, że przygotowanie do rozmowy 
kwalifikacyjnej jest NIEZBĘDNE!

 Koniecznie przemyśleć sobie wcześniej 
odpowiedzi na pytania, które na pewno się 
pojawią,

 Mówić prawdę,

 Pamiętać o celu – mówić o rzeczach, które 
pokazują Cię jako dobrą kandydatkę!

 Nie zrażać się niepowodzeniami ☺ Z każdym 
kolejnym razem idzie łatwiej!



Bonus! 

Mam dla Ciebie specjalną cenę na pakiet nagrań z dotychczasowych webinarów!

59 zł za 3 szkolenia!

Kod rabatowy: NASTART 

Cena regularna jednego szkolenia będzie wynosić 35 zł. 

Promocja jest tylko dla osób zapisanych na webinar! 

Trwa do wtorku, 22.12. do północy. 



Zanim się pożegnamy...☺
Zajrzyj na mój profil na Instagramie lub Facebooku i daj znać, jak Ci się 

podobało! ☺

http://www.instagram.com/mama.z.hr
fb.me/mamazhru


Dziękuję! 


