


POZNAJMY SIĘ 

 Asia Gospodarczyk

 Psycholog, coach i doradca zawodowy

 HRka – Rekruter, Szkoleniowiec, HR 

Manager

 Przedsiębiorczyni wspierająca w 

zamianach zawodowych – możesz 

skorzystać z moich indywidualnych 

konsultacji, szczegóły na 

www.mamazhru.pl/sklep

 Mama rocznego już chłopca ☺

prowadząca bloga www.mamazhru.pl

http://www.mamazhru.pl/


Czyli jak odkodować 

ofertę pracy...

Co miał na myśli 

autor ogłoszenia? 



Jakie informacje powinnaś uzyskać z 

ogłoszenia?

 Nazwa stanowiska i zakres odpowiedzialności

 Nazwa firmy, która szuka kandydatów / 
prowadzi rekrutację

 Forma zatrudnienia

 Dodatkowe benefity

 Poziom wynagrodzenia

 System premiowy

 Lokalizacja

 Długość trwania umowy (np. od razu czas 
nieokreślony lub zastępstwo na 1,5 roku)

Źródło: Unsplash.com



Co powinno budzić zastrzeżenia?

 Prośba o podanie niewłaściwej klauzuli – jak oni 

chronią dane osobowe?

 Nakaz załączenia zdjęcia

 Prośba o dołączenie skanu dokumentu tożsamości, 

podanie numeru pesel

 Sygnały dyskryminacyjne – np. wskazanie płci 

kandydata – „szukamy tylko panów”

Źródło: Unsplash.com



Każdy rekruter wie, że idealny kandydat 

nie istnieje! 

Ale jest wielu dobrych kandydatów i Ty możesz 

być jednym z nich ☺

Przygotuj dokumenty aplikacyjne tak, aby to  

pokazywały, czyli DOPASUJ CV DO OFERTY 

PRACY! 

Warto wysłać swoje CV kiedy spełniasz 

przynajmniej 60-70% wymagań – zwłaszcza tych 

kluczowych!

Dopóki nie spróbujesz – nie będziesz wiedziała, 

jak pracodawcy ocenią Twoje kompetencje.

Wysłanie CV nie jest równoznaczne z przyjęciem 

oferty pracy, więc nie masz nic do stracenia! 

Źródło: Unsplash.com



Jak napisać CV, które pasuje do 

ogłoszenia?

 Zacznij od zaznaczenia sobie, które zapisy w 
ogłoszeniu (zakres zadań oraz wymagania) są zbieżne 
z posiadanym przez Ciebie doświadczeniem lub 
umiejętnościami.

 Przygotowując CV, staraj się wyróżnić właśnie te 
elementy. Jak to zrobić?

o Wpisując te zadania na początku listy,

o Używając pogrubień, podkreśleń,

o Umieszczając te kluczowe umiejętności w 
swojej sekcji „Umiejętności”

Warto też wykorzystać klauzulę RODO, jaka znajduje 
się w ogłoszeniu.



 Zaznaczone elementy wpisujemy w pierwszej 

kolejności, 

 Pogrubiamy / podkreślamy słowa kluczowe

 Rozpisujemy swoje dotychczasowe zadania tak, aby 

rekruterowi łatwo było wyobrazić sobie Twoją pracę

 Zamieszczamy wskazane umiejętności w sekcji 

„Umiejętności” i dodajemy informację o poziomie 

znajomości – konkret, nie gwiazdki! 

 Warto dopisać zrealizowane z sukcesem projekty, 

przykłady kampanii z informacją o efektach – to nie 

jest właściwe miejsce na skromność! 



Co jeszcze można zrobić? 

Zapisz odpowiedź na najważniejsze pytanie: 

DLACZEGO JESTEŚ DOBRĄ KANDYDATKĄ?!

W którym miejscu? 

 Możesz wykorzystać sekcję „O MNIE” lub „PROFIL ZAWODOWY”

Napisz w kilku zdaniach, które wymagania spełniasz – jakie masz 

doświadczenie i kompetencje, by odnieść sukces na tym stanowisku! 



Podsumowując…

 Czytaj uważnie ogłoszenia rekrutacyjne! 

 Staraj się wyciągnąć z nich jak najwięcej informacji

 Nie bądź zbyt krytyczna wobec siebie i aplikuj, nawet 

gdy nie spełniasz 100% wymagań

 Dopasuj CV do oferty, na którą chcesz zaaplikować

 Pamiętaj, że Twoja aplikacja ma pokazać rekruterowi, 

że jesteś DOBRĄ KANDYDATKĄ i powinien zaprosić Cię 

na spotkanie ☺



Już w marcu premiera eBooka

„Mama wraca do pracy”! 

 Już teraz możesz zapisać się na listę 

zainteresowanych! Jak tylko ebook 

będzie gotowy, otrzymasz darmowy 

fragment do pobrania i rabat! 

 https://mamazhru.pl/ebook-mama-

wraca/

 Więcej o ebooku posłuchaj tutaj:

 https://youtu.be/CTpaERM5ptE

https://mamazhru.pl/ebook-mama-wraca/
https://youtu.be/CTpaERM5ptE


Bonus! 

Kod rabatowy na zakup wszystkich szkoleń w sklepie!

-20% !!!

Kod rabatowy: ODKODOWANE 

Kod ważny przy zakupie w sklepie https://mamazhru.pl/sklep do 15.02.2021!

https://mamazhru.pl/sklep


Dziękuję! 


