
3. Oceń czy posiadasz wszystkie umiejętności i kompetencje 

potrzebne do realizacji zadań, które chcesz wykonywać w 

swojej nowej pracy?

Spójrz na listę swoich kompetencji i umiejętności, która 

powstała w Kroku 2. Oceń czy posiadasz wystarczające 

kompetencje i umiejętności, aby wykonywać zadania, które 

chcesz wykonywać w swojej przyszłej pracy. Zastanów się, czy 

nie potrzebujesz podnieść swoich kwalifikacji w celu zdobycia 

interesującej Cię oferty pracy. Czas i możliwości podniesienia 

kwalifikacji zawodowych skonfrontuj z analizą budżetu, której 

dokonałeś/dokonałaś na etapie przygotowań do poszukiwania 

pracy.

4. Jakie stanowisko/rola/obszar mnie interesują?

Zastanów się na jakim stanowisku lub w jakiej roli chcesz 

pracować u nowego pracodawcy? W jakim obszarze i w jakiej 

branży? Czy jest to ten sam obszar i branża, w której 

działałeś/działałaś dotychczas czy będziesz szukać zmiany?
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Jakiej pracy szukam? 

W tym formularzu znajdziesz zbiór pytań, które pomogą Ci w określeniu Twoich oczekiwań względem przyszłej pracy i przyszłego 

pracodawcy. Zastanów się nad tym jakiej pracy będziesz szukać. Analiza interesujących Cię warunków pracy, ułatwi Ci selekcję 

ogłoszeń, na które chcesz aplikować. Pomoże również w określeniu interesującego Cię kierunku zawodowego. 

Udziel odpowiedzi na poniższe pytania.

Po prawej stronie tabeli znajdziesz pytania, po prawej miejsce na wpisanie swoich odpowiedzi i spostrzeżeń.

1. Co chcę robić w nowej pracy?

Zastanów się, które z zadań wykonywanych w poprzednim 

miejscu pracy, chcesz wykonywać dalej? Których chcesz 

zaprzestać? Jakie nowe zadania chcesz dodać do listy swoich 

obowiązków? Skorzystaj z listy, która została przygotowana w 

Kroku_1 Moja poprzednia praca
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2. Jakich kompetencji i umiejętności, potrzebuję do realizacji 

tych zadań?

Oceń jakie umiejętności i kompetencje są potrzebne Ci, aby 

wykonywać zadania w nowym miejsu pracy. Skorzystaj z listy, 

która powstała w Kroku 2.

Krok 3.
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8. Jakich dodatkowych warunków, benefitów oczekujesz w 

nowym miejscu pracy?

Jakie dodatkowe warunki zatrudnienia będą interesowały Cię w 

nowym miescu pracy: pakiety sportowe dla Ciebie i rodziny, 

opieka zdrowotna, ubezpieczenie na życie, samochód służbowy, 

troska o bezpieczeństwo pracowników, inne?

6. W jakiej lokalizacji będziesz szukać pracy?

Zastanów się gdzie chcesz pracować (w jakim mieście, 

województwie, kraju)? Jaka jest Twoja mobilność? 

7. Jakiej wysokości wynagrodzenia oczekujesz w nowym 

miejscu pracy?

Przeanalizuj swój budżet rodzinny, jakie jest minimalne 

wynagrodzenie poniżej, którego nie zgodzisz się przyjąć oferty 

pracy. Pamiętaj nie zaniżaj tej kwoty tylko po to, aby uzyskać 

posadę. Realnie oceń swoje potrzeby.

Skorzystaj ze szkolenia on-line -  „Rozmowa rekrutacyjna i jak 

prowadzić negocjacje finansowe”

5. Jakiego pracodawcy będziesz szukać?

Zastanów się, czy chcesz szukać pracy w małej czy w dużej 

firmie? W korporacji czy firmie rodzinnej? W firmie 

międzynarodowej czy firmie z polskim kapitałem? Czy znasz 

firmy, w których bezpośrednio chcesz szukać pracy? A chcesz 

prowadzić własną działalność gospodarczą czy być 

zatrudnionym?

9. Jakie są inne konieczne dla Ciebie lub niemożliwe do 

przyjęcia warunki w nowej pracy?

Zastanów się czy poza wymienionymi powyżej warunkami pracy 

są jeszcze inne bez, których nie będziesz mógł/mogła się obejść? 

Czy są może takie na, które kategorycznie w nowym miejscu 

pracy nie mógłbyś/mogłabyś się zgodzić?


