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Rynek pracy

Spotkanie 
sprzedających 
pracę 
i kupujacych pracę



• wiedza , umiejętności w
konkretnej branży , zawodzie 

• dyplom potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie

• certyfikaty

Kwalifikacje: 

• opanowane umiejętności

• Wiedza

• motywacja

Kompetencje

Kwalifikacje / kompetencje



Kompetencje na rynku pracy
(www.psz.praca.gov.pl)

Pracę otrzymuje się w 70% dzięki wiedzy
fachowej i w 30% dzięki zdolnościom
społecznym.

Traci się ją zaś w 70% z braku zdolności społecznych
i w 30% z braku kwalifikacji merytorycznych.
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Prezentator
Notatki do prezentacji
Zródło



Kluczowe kompetencje

●Porozumiewanie się w języku ojczystym.
●Porozumiewanie się w językach obcych.
●Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje 
naukowo-techniczne.
●Kompetencje informatyczne.
●Umiejętność uczenia się
●Kompetencje społeczne i obywatelskie.
●Inicjatywność i przedsiębiorczość
●Świadomość i ekspresja kulturalna.
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Lista przykładowych

Umiejętności
Współpracy
Pracy samodzielnej
Zarządzania innymi
Organizacyjne
Adaptacji
Analitycznego myślenia
Rozwiazywania konfliktów
Komunikatywność
Łatwość wyrażania myśli
Motywowania
Obsługa urządzeń biurowych
np. xero, drukarka , skaner

Zalet osobistych
Punktualność
Obowiązkowość
Systematyczność
Samodyscyplina
Zaangażowanie
Koncentracja
Dynamizm
Zdolność podejmowania 
decyzji
Uporządkowanie
otwartość



Pięć niezbędnych 
umiejętności 

Przygotowujące do samodzielnego działania, podejmowania 
decyzji dotyczących własnego rozwoju i życia.

Uczenie się i crossowanie umiejętności
Praca w międzynarodowym środowisku
Praca w wirtualnej przestrzeni
Praca w szumie informacyjnym
Programowanie – przetwarzanie danych



Rodzaje CV

CV chronologiczne
cv europejskie- chronologiczne ( zgodnie z biegiem czasu)
cv amerykańskie- ( podawanie faktów odwrotnym porządku od 
aktualnej sytuacji kończąc na pierwszym zatrudnieniu)
CV funkcjonalne
CV pozwala skupić się na określonych umiejętnościach i 
kwalifikacjach związanych ze specyfika pracy
CV kreatywne
CV  wykorzystujemy np. infografikę, tworzymy 
niekonwencjonalną formę  dopasowaną do branży, 
wykazujemy kreatywność



Błędy CV

nieprawdziwe informacje

brak zgody na przetwarzanie danych osobowych

nieistotne informacje

zdjęcie

załączniki

dane kontaktowe

objętość

opis zadań



Przykładowe cv

https://cv.pracuj.pl/wzory-cv-i-listow-motywacyjnych

https://www.livecareer.pl/wzory-cv/cv-list-motywacyjny-ucznia

https://www.livecareer.pl/cv/cv-po-angielsku

https://www.livecareer.pl/wzory-cv/cv-list-motywacyjny-ucznia

https://www.livecareer.pl/cv/umiejetnosci-cv

https://www.livecareer.pl/cv/umiejetnosci-cv

Opracowanie  Małgorzata Polkowska
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