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Staże  
kluczem 
do kariery 
Jak znaleźć odpowiedniego pracodawcę i rozpocząć 
karierę zawodową? Jak zarządzić własną karierą  
i sukcesywnie podążać do obranego celu?  
i od czego zacząć, aby w ogóle było to możliwe?

Od stażu. Odpowiedź niby prosta, ale 
wcale taką nie jest. Spośród wielu 
ofert i rekrutacji prowadzonych na 

staże i praktyki nie jest łatwo wybrać taką, 
która pomoże nam dostać wymarzoną pra-
cę. Nie jest też prostym zadaniem znale-
zienie pracodawcy, który będzie odpowia-
dał naszym wymogom i oczekiwaniom, za-
równo w kontekście specyfiki firmy, branży, 

jak i konkretnej oferty na staż bądź prakty-
kę. A jeśli w końcu zostaniemy zaproszeni na 
rozmowę rekrutacyjną, wyzwaniem może 
okazać się uzyskanie szczegółowych infor-
macji, które mogą świadczyć o wysokiej ja-
kości organizowanego stażu, bądź prakty-
ki. A to aspekt najważniejszy, szczególnie 
jeśli chcemy, aby staż stanowił przepustkę 
do kariery i mocny punkt nie tylko w CV, ale 
przede wszystkim w pozyskanym przez nas 
doświadczeniu zawodowym. Co zatem po-
winniśmy wiedzieć zanim zaczniemy poszu-
kiwania idealnej praktyki bądź stażu?

Jak to działa?

Staż może okazać się kluczem do karie-
ry zawodowej i znacząco wpłynąć na jej roz-
wój. Taka powinna być też motywacja oso-
by, która się o niego ubiega. Świadomość 
jak ważny element pozyskiwania doświad-
czenia zawodowego, a tym samym budo-
wania swojej pozycji na rynku pracy sta-
nowi wysokiej jakości staż bądź praktyka, 
pozwoli lepiej przygotować się do wyboru 
branży oraz konkretnej firmy, a także okre-
ślonej oferty. Słowo klucz stanowi tu wybór. 
Miejsce stażu nie powinno być przypadko-
we i nieprzemyślane, inaczej już na starcie 
skazujemy się na, w najlepszym przypadku, 
jego incydentalność, a w najgorszym na roz-

wój ścieżki zawodowej niekoniecznie zgod-
nej z własnymi oczekiwaniami.

słowo klucz: wybór

Gruntowne zastanowienie i sprecyzowa-
nie własnych oczekiwań co do firmy oraz 
profilu stanowiska na jakim chce się zdoby-
wać swoje pierwsze doświadczenia jest klu-
czowe, po nim powinna jednak nastąpić we-
ryfikacja naszych celów i możliwości. Jak to 
zrobić? Sprawdzić jak najwięcej informacji 
na temat pracodawców, którymi jesteśmy 
zainteresowani. Zapoznać się z ich strona-
mi internetowymi poświęconymi karierze, 
prowadzonymi przez nich profilami w me-
diach społecznościowych, czy zasięgnąć in-
formacji w biurach karier jeśli to możliwe. 
Według samych studentów istotne są też 
certyfikaty i nagrody uzyskiwane przez fir-
my w związku z organizacją staży i praktyk 
o wysokiej jakości. Potwierdzają to wyniki 
badania realizowanego w 2014 roku przez 
Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadra-
mi (PSZK), w ramach kampanii społecznej 
„Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz”. Tylko 35% 
respondentów, wybierając staż lub prakty-
kę nie uwzględnia informacji o certyfikatach 
i nagrodach uzyskiwanych przez firmy. Dla 
reszty otrzymywane przez organizacje cer-
tyfikaty świadczą o tym, że firmie zależy na 
ludziach młodych i na wyłanianiu talentów. 
Kolejnym sposobem na wybór firmy są – jak 
podkreślają sami pracodawcy - bezpośred-
nie spotkania z przedstawicielami firmy pod-
czas dużych eventów karierowych. Co waż-
ne, na takich wydarzeniach często można 
porozmawiać z osobą odpowiedzialną za re-
krutację stażystów, zapoznać się z warunka-
mi stażu bądź praktyki, a nawet zostawić CV. 
Ważne, by było ono przygotowane pod ką-
tem konkretnego pracodawcy, branży bądź 
profilu stażu – tak, aby odpowiadało na po-
szukiwane przez firmę kompetencje, pod-
kreślało atuty istotne z punktu widzenia da-
nego profilu stanowiska. 

a co Jest ważne dla pracodawcy?

Pozytywnie zaprezentować się moż-
na na wiele sposobów, ale dla pracodawcy 
pierwszym testem młodej osoby jest roz-
mowa kwalifikacyjna. Co istotne: każda 
jest bardzo cenna i w myśl powiedzenia tre-

ning czyni mistrza 
powinna stano-
wić istotny aspekt 
w zdobywaniu oby-
cia i doświadczenia 
zawodowego. Co 
jednak zrobić, aby 
wypaść jak najle-
piej? Zaprezento-
wać się w taki spo-
sób, aby przedstawić szereg podejmowa-
nych przez siebie aktywności, które pozwoli-
ły zdobyć dodatkowe doświadczenie - nawet 
jeśli z pozoru wydaje się ono kompletnie 
nieistotne. Rozmowa kwalifikacyjna to też 
idealny moment na to, by rozwiać wszelkie 
wątpliwości na temat swojego przyszłego 
pracodawcy i poznać jak najwięcej szczegó-
łów dotyczących stażu lub praktyki, na któ-
rą aplikujemy. Warto też wiedzieć, na jakich 
standardach powinien opierać się staż, bądź 
praktyka wysokiej jakości. 

staż: kiedy Jest wysokieJ Jakości?

Aby można było mówić o rzetelnym, 
przyczyniającym się do pozyskania doświad-
czenia zawodowego, wysokim jakościowo 
stażu bądź praktyce, to musi on spełniać kil-
ka podstawowych kryteriów, takich jak: pro-
fesjonalna rekrutacja, odpowiednie przygo-
towanie miejsca stażysty, umowa, wynagro-
dzenie, doprecyzowany zakres obowiązków 
i doświadczenia jakie młoda osoba nabę-
dzie, mentor, bądź opiekun, który będzie 
czuwał nad adaptacją i rozwojem staży-
sty, a także ocena zwrotna udzielana staży-
ście. Szczegółowo opisany zakres norm re-
gulujących odbywanie staży, bądź praktyk 
wysokiej jakości można znaleźć na stronie 
stazeipraktyki.pl – kodeks opracowali pra-
codawcy zrzeszeni w PSZK, którym zależy 
na zwiększeniu liczby pracodawców oferu-
jących wysokiej jakości staże i praktyki oraz 
korzystających z nich uczniów i studentów, 
a także efektywniejszej współpracy biznesu 
i edukacji.

co na to ygrek?

Jak wynika ze wspomnianych już ba-
dań realizowanych przez PSZK, młodzi lu-
dzie wchodzący na rynek pracy, reprezen-
tujący głównie pokolenie Y, jako wyznacznik 

stażu bądź praktyki wysokiej jakości poda-
ją najczęściej (93% ankietowanych) możli-
wość udziału w realnych projektach i proce-
sach. Większość respondentów (około 85%) 
wymienia ponadto wśród czynników wy-
różniających staże i praktyki wysokiej jako-
ści: walory edukacyjne programu stażowe-
go, możliwość podjęcia stałej pracy w firmie 
oferującej staż, opiekę mentora, precyzyj-
nie określony zakres obowiązków, referen-
cje pracodawcy po zakończeniu stażu oraz 
oferowane szkolenia. – Wbrew krążącym ste-
reotypom ukazującym pokolenie Y jako rosz-
czeniowe, leniwe i nielojalne, Ygreki to zaan-
gażowane, zmotywowane i nastawione na 
rozwój osoby. Ich dodatkowym atutem jest 

natomiast nastawienie na technologie, mo-
bilność i otwartość. Podczas odbywania stażu 
bądź praktyki warto zaprezentować się praco-
dawcy właśnie z tej strony – komentuje Piotr 
Palikowski, prezes PSZK, który uruchomił 
kampanię „Jestem Ygrekiem, nie jestem le-
niem”. Staż to najlepsza forma wejścia na ry-
nek pracy i być może ostatni egzamin z wie-
dzy nabytej na studiach. Warto się do niego 
dobrze przygotować.
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ZDaNieM eKSPerTa

Warto też wiedzieć,
na jakich standardach 

powinien opierać
się staż, bądź praktyka 

wysokiej jakości.

Rozmowa  
kwalifikacyjna to też 

idealny moment na to, 
by rozwiać wszelkie 

wątpliwości na temat 
swojego przyszłego 

pracodawcy.



pwc Jest globalną organizacJą świadczącą proFesJonalne usługi doradcze w zakresie audytu, doradztwa 
biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. korzystaJąc z wiedzy i kwaliFikacJi blisko 195 tysięcy 
pracowników w 158 kraJach, pwc współtworzy ze swoimi klientami poszukiwaną przez nich wartość biznesową. 

Jeżeli wiążesz swoją przyszłość ze światem 
biznesu, warto zacząć swoje doświadcze-
nie zawodowe właśnie od audytu. To tu 

zdobędziesz wyjątkową, a co najważniejsze 
bardzo praktyczną, wiedzę o tym jak działają 
współczesne przedsiębiorstwa. Doświadcze-
nie w pracy dla największych firm w kraju i na 
świecie, różnorodność projektów, zadań i lu-
dzi oraz poznanie międzynarodowych regulacji 
sektora finansowego stają się przewagą, któ-
ra pozwala z sukcesem kształtować karierę za-
wodową. Od praktyk w audycie zaczynało wie-
lu obecnych Partnerów PwC oraz Dyrektorów 
Finansowych. 

nie tylko dla Finansistów

Mitem jest, że o pracę w finansach mogą 
ubiegać się tylko absolwenci szkół ekonomicz-
nych. W PwC wyznajemy zasadę, że liczą się 
kompetencje, a nie kierunek studiów. Chce-
my przyciągać osoby z otwartym spojrzeniem 
na świat, które potrafią wziąć odpowiedzial-
ność za prowadzone projekty, są proaktywne 
i ambitne. Bardzo ważna jest również znajo-
mość języka angielskiego, zdolności analitycz-
ne oraz umiejętność budowania relacji i pracy 
w zespole. 

Nie zakładamy, że wszyscy kandydaci od 
początku będą dysponowali pełnym wachla-
rzem, mocno rozwiniętych kompetencji. Po-
czątek pracy, to czas nauki, szkoleń, uczenia się 
od innych i przede wszystkim zdobywania wie-
dzy poprzez doświadczenie. Dlatego szukamy 
ludzi, którzy szybko i chętnie się uczą, potrafią 
wyciągać wnioski i proponują innowacyjne roz-
wiązania problemów. 

Podczas praktyk w PwC każdy ma szansę 
odkryć coś, co go fascynuje. Ponieważ audyt 
to bardzo szerokie pojęcie, a nie tylko tabelki 
i kalkulacje, dużo osób nie zdaje sobie sprawy 
jak wiele ma odmian. Na przykład student Po-
litechniki lub kierunku informatycznego może 
znaleźć swoje miejsce przy optymalizacji pro-
cesów, a także przy wkradaniu się do systemów 
iT, by sprawdzić ich odporność na podobne ata-
ki z zewnątrz. Jeżeli ktoś interesuje się pracą 
śledczą oraz finansami świetnie odnajdzie się 
w dziale audytu dochodzeniowego, weźmie 
udział w kursach przeprowadzanych przez by-
łych policjantów, pozna techniki śledcze i sposo-
by walki z przestępstwami „w białych rękawicz-
kach”. Jeśli natomiast konsultant odkryje po-
wołanie jako nauczyciel/mentor, zachęcimy go 
do rozwijania również tych umiejętności i prze-
prowadzania szkoleń dotyczących kwestii zwią-
zanych z audytem. Dla nas nie ma ograniczeń, 
a doradztwo widzimy jako niezmierzony hory-
zont możliwości.

audyt w praktyce

 Osoby, dołączające do PwC rozpoczynają 
pracę od poznania firmy oraz zespołu w ramach 
„induction”, który jest programem mającym na 
celu wdrożenie i integrację nowych pracow-
ników. Przed przydzieleniem projektu, każdy 
przechodzi szkolenie i dostaje tzw. coacha, któ-
ry bierze nowoprzybyłego pod swoje skrzydła 
i wspiera go w przyszłych zadaniach. Nikt nie 
jest pozostawiony sam sobie; dbamy o to, aby 
nasi praktykanci nie czuli się zagubieni. 

Szkolenie wstępne obejmuje poznanie na-
rzędzi roboczych, kwestii związanych z orga-
nizacją czasu pracy oraz nadrobienie zaległo-
ści kompetencyjnych. Następnie praktykant 
przydzielany jest do jednego z zespołów pro-
jektowych, które cechują się zaskakującą róż-
norodnością – wszystko za-
leży od przypisanego klienta 
oraz miejsca na mapie Polski. 
W ramach pracy zdarzają się 
projekty wyjazdowe, które są 
doskonałą okazją do podró-
żowania i poznania rynku 
z innej perspektywy. Niemniej 
jednak, w PwC zdajemy sobie 
sprawę, że nasi praktykan-
ci często mają jeszcze zobo-
wiązania na uczelni, dlatego 
elastycznie podchodzimy do 
ich grafików, dając możliwość 
dostosowania godzin pracy 
na przykład do egzaminów.

Wierzymy, że prawdziwy 
biznes robi się z ludźmi, a nie 
z firmami, dlatego nasi kon-
sultanci spędzają około 90% 
swojego czasu u klienta. Ma 
to na celu zbudowanie nie 
tylko wzajemnych relacji, ale 
również rozwój kompeten-
cji i poprawę efektywności. 
Rola początkującego audy-
tora polega na stopniowym 
nabywaniu pewności siebie 
oraz kompetencji m.in. po-
przez wykonywanie zleca-
nych i omawianych obowiąz-
ków i pośredniczenie na linii 
PwC-klient. Z czasem to się 
zmienia i młodzi pracownicy, 
wraz ze zdobywaną wiedzą, 
zmieniają się w oczach klien-
ta w równorzędnego part-
nera do dyskusji. Już po kilku 
latach audytor ma komplek-
sową wiedzę o standardach 
rewizji finansowej oraz spra-
wozdawczości finansowej. 
W trakcie tych lat zdobywa 
uprawnienia biegłego rewi-
denta, które są poświadcze-
niem posiadania najwyższych 
w Polsce kompetencji w za-
kresie rachunkowości i rewizji 
finansowej.

rekrutacJa  
do audytu trwa 

PwC od lat znajduje się na 
szczycie rankingów najlep-
szych pracodawców. Utrzy-
mujemy tę pozycję ponie-
waż oferujemy nie tylko pracę 
w międzynarodowym środo-
wisku oraz konkurencyjne wy-
nagrodzenie. Dajemy też gwa-
rancję ciągłości rozwoju przy 
różnorodnych projektach. 

Obecnie trwa rekrutacja do działu audytu 
i firma PwC po raz kolejny otwiera się na mło-
dych i zdolnych. Jako organizacja bez barier za-
praszamy do rekrutacji także osoby niepełno-
sprawne. Szukamy utalentowanych studentów 
i absolwentów, którzy chcieliby się sprawdzić 
w pracy pełnej ciekawych zadań i wyzwań. Co 
istotne, w ramach jednego procesu rekrutacyj-
nego można dołączyć do naszego zespołu na 
stanowisko konsultanta albo na kilkumiesięcz-
ne płatne praktyki. 

w procesie rekrutacyjnym chcemy wyłonić 
kandydatów pełnych pasji i pragnących pra-
cować wśród najlepszych. Jeśli czujesz, że się 
do nich zaliczasz, zapraszamy do aplikacji na 
stronie pwc: www.karierapwc.pl 

o pwc

PwC jest globalną organizacją świadczącą 
profesjonalne usługi doradcze w zakresie au-
dytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa 
podatkowego i prawnego. Korzystając z wie-
dzy i kwalifikacji blisko 195 tysięcy pracowni-
ków w 158 krajach, PwC współtworzy ze swo-
imi klientami poszukiwaną przez nich wartość 
biznesową. 

W Polsce PwC zatrudnia zespół ponad 
2000 osób – specjalistów oraz kadrę wspiera-
jącą – w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, ło-
dzi, Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu i War-
szawie. Nasza oferta jest kierowana do firm 
działających we wszystkich sektorach gospo-
darki – zarówno do największych koncernów, 
jak i lokalnych przedsiębiorstw rodzinnych.

marzysz o karierze w bizNesie? 
zaczNij od audyTu w pwc!

tomasz iwanowicz 
Menedżer w dziale audytu PwC Polska

3

aUDYT

DODATEK DYSTRYBUOWANY Z DZIENNIKIEM METRO. ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD WARSAW PRESS.

www.karierapwc.pl


kariera 
po pierwSze – chcieć, 
po drugie – wiedzieć 
czego Się chce
Jednym z kluczowych elementów każdeJ Firmy 
są ludzie, a zwłaszcza specJaliści w swoJeJ 
dziedzinie. o tym Jak ich wykreować, a także 
o tym co zrobić, żeby zdobyć wymarzoną pracę 
rozmawiamy z magdaleną kościuk, kierownikiem 
działu szkoleń i rekrutacJi w action s.a.

 Jesteście państwo laureatem prestiżo-
wej nagrody „pracodawca godny zaufa-
nia”. poza tym, w zeszłym roku znaleźliście 
się na liście „top 100 idealnych pracodaw-
ców” w polsce. wygląda na to, że action 
jest atrakcyjnym miejscem do pracy.

magdalena kościuk: Cóż, na pewno sta-
ramy się, aby właśnie tak było. Wspomniane 
wyróżnienia bardzo nas cieszą, ale również 
mobilizują do bycia przyjaznym miejscem 
pracy. Wiadomo, im fajniejsza atmosfe-
ra w biurze, tym przyjemniejsza praca, a od 
tego droga prowadzi do rozwoju i spełnienia 
zawodowego.  

 to przepis na sukces w państwa firmie? 
wydaje się być bardzo prosty.  

m.k.: Faktycznie, w Action dążymy do 
tego, aby ułatwić drogę kariery. Nie ma więc 
mowy o sztywnej ścieżce awansu, który cza-
sem utrudnić może rozwinięcie skrzydeł. 
Nowy pracownik musi oczywiście przejść 
pewne, niezbędne szkolenia i prace. Ale po-
tem, jeśli tylko jest gotowy podjąć wyzwa-

nie, czyli pracować w dyna-
micznej organizacji, chcąc się 
stale rozwijać, może awanso-
wać i wspinać się już tylko po 
sobie dedykowanej drabince 
rozwoju zawodowego.

 trochę mi to przypo-
mina karierę w amerykań-
skim stylu. czy jest to real-
ne w polskich warunkach, 
gdzie często zdolnym lu-
dziom utrudnia się awans 
tylko dlatego, że są właśnie 
zbyt dobrzy?

m.k.: U nas, jak to Pani 
ujęła, kariera w amerykań-
skim stylu, jest jak najbar-
dziej możliwa. Szefowie 
Action doceniają wartoś-
ciowe osoby i pozwalają im 
rozwijać się razem z firmą. 
Wystarczy przytoczyć histo-
rię jednego z naszych klu-
czowych pracowników, któ-
ry niemal 20 lat temu zaczynał jako maga-
zynier i serwisant. Jego talent i wyjątkowe 
zdolności zostały jednak szybko dostrzeżo-
ne. Dzięki zaangażowaniu, osiąganym efek-
tom i ogromnej umiejętności pracy w zespo-
le, awansował na coraz wyższe stanowiska. 
Dziś jest jednym z najbardziej cenionych 
ekspertów branży, wiceprezesem Action 
S.A. i prezesem Action europe, spółki-córki 
działającej w Niemczech.

 polska, niemcy - jak widać action staje 
się globalnym pracodawcą. 

m.k.: To efekt naszej strategii opartej na 
rozszerzaniu działalności o kolejne kierunki, 
branże. Wykorzystujemy dostępny potencjał 
i budujemy na nim nowy biznes. Do tego po-
trzebujemy ludzi chętnych do pracy w wie-
lokulturowym środowisku, znających język 
niemiecki i angielski.

 Jak rozumiem celowo zamieniła pani 
kolejność w wymienianych językach? 

m.k.: Tak, bo okazuje się, że ze znajo-
mością języka naszych sąsiadów nie jest 
kolorowo. Jak wynika z naszych wewnętrz-

nych analiz, tylko garstka osób starających 
się o pracę w Action włada tym językiem 
w stopniu zaawansowanym mimo tego, że 
w CV zamieszcza właśnie taką informację 
o poziomie znajomości niemieckiego. A to 
kluczowe, bo Niemcy lubią robić interesy 
z osobami, które mówią w ich języku, a nie 
po angielsku. 

 obawiam się czy tym nie zniechęcimy 
części kandydatów do pracy w action.

m.k.: Wręcz przeciwnie. Z doświadcze-
nia wiem, że zwykle osoby z bardzo dobrym 
niemieckim to młodzi ludzie, którzy szukają 
pracy, gdzie mogliby wykorzystywać na co 
dzień umiejętności językowe, a nie tylko wy-
kazać je w CV. Do tych ludzi wyciągamy rękę, 
jeśli tylko poczują rytm Action i będą chcieli 
w jego tempie rozwijać swoje umiejętności, 
to super – zapraszamy.
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Determinacja w cią-
głym rozwoju to 

ogromna wartość dla 
firmy. Jest to równo-

cześnie cenna wartość 
dla wszystkich pracow-

ników, gdyż nie  
pozwala na nudę.

sebastian stępniewski 
kierownik centrum logistycznego

ACTiON jest firmą 
umożliwiającą swoim 
pracownikom rozwój  
i zdobywanie bogate-

go doświadczenia.
emil grzelka  

specjalista ds. produktu

mowa ciała 
czy wiesz, że osoby, które potrafią 
dostroić się do mowy ciała swojego 
rozmówcy, są przez niego lepiej ak-
ceptowane, lubiane? prostym sposo-
bem jest dopasowanie tonu i tempa 
głosu do tej osoby. to działa.

nie krytykuJ
...otwarcie poprzednich pracodawców. na-
wet jeśli pożegnałeś  się z nimi w grobowej 
atmosferze, nie opowiadaj w szczegółach 
o waszym konflikcie. na pytanie o powody 
rozstania, dyplomatycznie skoncentruj się 
na pozytywnych doświadczeniach.

przygotuJ się 
pracodawca chce zobaczyć w tobie zaangażowaną i zdetermino-
waną do podjęcia pracy osobę. podczas rozmowy zapytaj o coś, 
co będzie świadczyło, że praca w tej firmie naprawdę cię intere-
suje. pracodawca właśnie otworzył oddział w innym państwie? 
zaznacz, że znalazłeś taką informację w prasie, zapytaj czy w ra-
mach ścieżki kariery zaplanowanej dla twojego stanowiska jest 
przewidziany awans umożliwiający pracę w innym kraju.

http://www.action.pl/pl/firma/kariera/
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SZTUKa PreZeNTacJi

dlaczego 
przemawiaNie 
publiczNe 
jesT Takie 
TrudNe?

Sztuka przemawiania to część proce-
su autoprezentacji. Dobrze ją opano-
wać, ponieważ przydaje się nie tylko 

podczas prezentacji firmowych czy uczel-
nianych, ale i rozmów kwalifikacyjnych czy 
negocjacji z partnerami biznesowymi. Czy 
można nauczyć się przemawiania? i jak po-
konać towarzyszący wystąpieniom stres? 
Poprosiliśmy o radę Jacka Rozenka, coacha 
i eksperta w zakresie przywództwa, technik 
komunikacyjnych, rozwoju osobistego i za-
awansowanych technik zarządzania wraże-
niem w relacjach biznesowych.

 zwracamy się do pana, jako do naj-
wyższej klasy eksperta: czy mógłby pan 
powiedzieć, skąd bierze się u tak wielu 
osób nieśmiałość czy lęk komunikacyjny?

Jacek rozenek: Problem, o który pani 
pyta, dotyczy raczej starszego pokolenia. 
Młodsze osoby, które obecnie wkraczają 
w życie zawodowe, są raczej „hej do przo-
du” i nie ma w nich nieśmiałości. Lęk komu-
nikacyjny jest zatem efektem pewnych na-
leciałości, sposobu wychowania i kalek kul-
turowych. Obecnych czterdziestolatków 
wychowywano z przesłaniem, że nie nale-
ży rozpychać się łokciami i nie powinniśmy 
publicznie wypowiadać swojego zdania, bo 
to będzie odebrane jako bezczelne. Taki mo-
del powodował niskie poczucie własnej war-
tości; niepewność, czy to, co mam do po-
wiedzenia, jest na tyle interesujące, że ktoś 
chciałby to usłyszeć i obawę, że kiedy już 
się odezwę, to mogę się zbłaźnić. Nic więc 
dziwnego, że czujemy barierę przed ekspo-
zycją społeczną i mamy problemy z komu-
nikacją. Poza tym doświadczenia naszego 
pokolenia sprawiają, że mamy niski stopień 
zaufania społecznego. Połączenie poczucia 
niskiej wartości i braku zaufania do ludzi po-
woduje silny dyskomfort psychiczny w sytu-
acji, kiedy trzeba publicznie wypowiedzieć 
własne zdanie.

 czy są metody na przełamanie takiej 
bariery?

J.r.: Przede wszystkim trzeba budować 
poczucie własnej wartości, najlepiej przez 
poprawianie jakości własnego życia. Trzeba 
też być aktywnym „posiadaczem” swego ży-
cia, bo ilość decyzji i zobowiązań, które po-
dejmujemy, jest wprost proporcjonalna do 
poczucia własnej wartości. Przykład: chcę 
poprawić swoją kondycję fizyczną, więc po-
dejmuję decyzję – w ciągu pięciu lat zosta-
nę mistrzem kulturystki. Mam plan: przez 
pierwsze trzy dni będę codziennie na siłow-
ni. i dotrzymuję tego! Mam więc poczucie, 
że wywiązałem się ze zobowiązania. Jeśli ta-
kie sytuacje się powtarzają, mózg się prze-
stawia na tor „kiedy dostaję jakieś zadanie, 
radzę sobie z nim, mam siłę sprawczą”. Po-

czucie własnej sprawczości 
jest najsilniejszym elemen-
tem, który daje poczucie 
własnej wartości.

 Jest pan mistrzem wy-
stąpień publicznych. prosi-
my o najważniejsze wska-
zówki dla naszych czytel-
ników, związane ze sztuką 
przemawiania.

J.r.: Najważniejsze w sztu-
ce przemawiania jest umiejęt-
ne ustalenie celów operacyj-
nych. Muszę wiedzieć, co chcę 
przekazać w swoim przemó-
wieniu. Co słuchacze powin-
ni po nim zrobić i jaki powin-
ni mieć do tego stosunek. Jeżeli namawiam 
ich, by poszli na studia, to celem mojego wy-
stąpienia jest, by przynajmniej część słuchają-
cych mnie osób podjęła studia na określonym 
wydziale. Do celu, który sugeruje konkretne 
działania, dokładam treść i ewentualne po-
moce. Największym błędem, jaki popełnia-
ją występujący ludzie, jest ustalanie celów, 
które nie są celami operacyjnymi. To powo-
duje, że rośnie poziom ogólności, przez co 
trudno jest dobrać narzędzia, czy przywołać 
w słuchaczach konkretną energię. ich wy-
stąpienia nie są więc skuteczne, a oni sami 
są zestresowani. Drugi punkt, to znalezie-
nie w prezentacji czegoś, co nas animuje 
i jest na tyle ciekawe, że rozpala naszą wy-
obraźnię. energia nam rośnie, gdy o tym 

mówimy! Bez tego nasze prezentacje będą 
nudne. A jeżeli będą nudne, nie spowodu-
ją ani działania, ani zmiany postaw u dru-
giej strony. Możemy zaangażować słucha-
czy w wystąpienie tylko wtedy, kiedy sami 
mamy emocjonalny stosunek do tego co 
mówimy.

 czy możemy posiłkować się kart-
ką, laptopem czy tabletem podczas ta-
kiego wystąpienia? czy musimy mówić 
z pamięci?

J.r.: Jeżeli czytamy z kartki, pojawia się 
wątpliwość, czy to są słowa nasze, czy ko-
goś innego. Jeśli coś jest na tyle ważne, że 
warto jest to przedstawić grupie 50. osobo-
wej, warto to zapamiętać i przemawiać bez 
kartki.

 podkreśla pan, jak ważny jest język, 
styl oraz atmosfera podczas prezentacji. 
w jaki sposób można opanować sztukę łą-
czenia tych składników?

J.r.: To wcale nie takie trudne. Zwykle 
sami sobie to utrudniamy. Występując pub-
licznie szukamy języka, frazeologii i składni, 
które świadczyłyby o naszej inteligencji i fa-
chowości w danej dziedzinie. Udziwniamy 
więc codzienny język, stosujemy sformuło-
wania, których zwykle nie używamy. Przez 
to brzmimy sztucznie, a słuchacz odbiera to 
jako niespójność i podejrzewa: ta osoba coś 
udaje, chyba specjalnie się na tym nie zna. 
My sami jesteśmy zestresowani, bo uży-
wamy obcego języka i czujemy się z tym 
niewygodnie. Takie wystąpienia wypadają 
dużo słabiej. Kiedy jednak mówimy swoim 
językiem, bez udziwnień, zyskujemy duży 
stopień spójności.

 ważna jest mowa ciała: lepiej stać, czy 
siedzieć?

J.r.: Mowa ciała jest bardzo ważna! 
W codziennych sytuacjach działamy intui-
cyjnie, naturalnie, zwyczajnie. Ciało wtedy 
wspiera informacje, które przekazują usta, 
nie trzeba się tego uczyć. Ale kiedy pojawia-
ją się bariery: lęk, wstyd, nieśmiałość, nie-
pewność, niskie poczucie własnej wartości, 
mowa ciała zdradzi niespójność – mówimy 
pewnym głosem, ale ciałem komunikujemy 
strach i niepewność. Dlatego nie jest ważne, 
jak trzymamy ręce, ale to, czy znamy swój 
cel i czy jesteśmy doń przekonani. Waż-
ne jest też to, czy treść naszego wystąpie-
nia jest spójna z naszymi wartościami. Bo 

jeśli mowa ciała jest sprzeczna naszym sło-
wom, to pokaże, że nie zgadzamy się z tym, 
co mówimy. A my – będziemy się bardzo 
stresowali.

 czy zdarzyła się panu trudna sytuacja 
podczas wystąpienia?

J.r.: Biorę udział w wielu spotkaniach, 
konferencjach, kongresach – czasem nawet 
w pięciu w ciągu tygodnia. i nie ukrywam: 
zdarza mi się trochę trudnych momentów. 
Ale źródłem wszystkich byłem… ja sam! 
Nigdy nie było problemów ze strony au-
dytorium. Trudne sytuacje wynikały zwy-
kle z mojego gorszego przygotowania. Raz 
byłem zbyt pewny siebie, innym razem za-
szarżowałem, bo sądziłem, że coś wiem, 
a nie do końca tak było. Życie nas uczy po-
kory. Szybko mnie nauczyło, że muszę być 
dobrze przygotowany, pokorny i zawsze ot-
warty na drugiego człowieka. Audytorium 
jest papierkiem lakmusowym, który szybko 
wyczuje mówcę.

 co pana pasjonuje w zawodzie coacha? 

J.r.: Przede wszystkim zmiana i rozwój. 
Spotykam kogoś, kto ma jakieś kłopoty, 
wyzwania menadżerskie, problemy w kie-
rowaniu zespołem, albo ma burzliwe życie 
osobiste. To odbija się na jego życiu zawo-
dowym. W krótkim czasie – tzn. po kilku 
spotkaniach – ta osoba czuje się silniejsza, 
mocniejsza, zaczyna na swoim polu odno-
sić sukcesy. To jest absolutnie fascynujące! 
Bardzo szybko dokonują się w ludziach nie-
samowite zmiany. Z mojego doświadczenia 
wynika, że zazwyczaj wystarczą trzy spot-
kania, by w człowieku te istotne zmiany za-
częły się dziać. Niektórym potrzeba więcej 
– od 3 do 12 spotkań, ale już po pierwszym 
widać, że coś się rusza i dzieje. Coach jest po 
to, by potencjał uruchomić, pozwolić czło-
wiekowi robić rzeczy niezwykłe. 

Rozmawiała: hanna mądra

wystąpienia publiczne dla wielu 
osób są ogromnym stresem.  
są Jednak osoby, które sobie z nim 
całkiem nieźle radzą.

Największym błędem,  
jaki popełniają  

występujący ludzie 
jest ustalanie celów, 
które nie są celami 

operacyjnymi.



wciąż rośnie zapotrzebowanie na inżynierów z dużą wiedzą techniczną.  
polscy pracownicy są cenieni za elastyczność, zaangażowanie, Jak również  
za umieJętność wychodzenia poza schematy. 

 Firma Festo jest jednym z liderów inno-
wacyjnych rozwiązań w dziedzinie auto-
matyki przemysłowej i automatyzacji pro-
cesów. państwa pracownicy, na co dzień 
pracują na wspólny międzynarodowy suk-
ces. Jakim pracodawcą jesteście państwo? 

maryla malczyk: Festo jest pracodaw-
cą wiarygodnym z ugruntowaną, wielolet-
nią pozycją na rynku. Oferujemy naszym 
klientom innowacyjne rozwiązania automa-
tyzacji przemysłu, więc nasza kadra realizu-
je swoje pasje zawodowe w atmosferze am-
bitnych wyzwań, ciekawych projektów, sta-
le rosnącego poziomu wiedzy i kompeten-
cji. W Polsce działa nieprzerwanie od ponad 
40 lat. Atmosfera w pracy jest bardzo przy-
jazna, wręcz rodzinna. Dzięki pracy zespoło-
wej, bliskim kontaktom i nieformalnym spot-
kaniom pracownicy mogą dzielić się wiedzą 
i doświadczeniem.

 przez cały rok trwa rekrutacja zarówno 
na stanowiska związane z praktykami/sta-
żami, jak i poszukujecie państwo również 
doświadczonych inżynierów. do jakich 
działów najczęściej rekrutowane są osoby 
i czym powinni wyróżniać się kandydaci?

m.m.: Rekrutujemy inżynierów aplika-
cyjnych, inżynierów sprzedaży, specjalistów 
do działów projektowych i doradztwa tech-
nicznego. Od kandydatów oczekujemy wy-
sokiej kultury osobistej, wiedzy technicznej 
z zakresu automatyki i pneumatyki, umie-
jętności czytania i analizy schematów pneu-
matycznych, poszukujemy również specja-
listów z zakresu napędów elektrycznych. 
Kandydaci powinni wyróżniać się umiejęt-

nością rozwiązywania 
złożonych problemów 
technicznych oraz in-
nowacyjnością. Oprócz 
wiedzy i umiejętności 
technicznej kluczowe 
znaczenie posiada na-
stawienie, a więc : am-
bicja ,otwartość na po-
dejmowanie nowych 
wyzwań, zorientowa-
nie na rozwiązywanie 
problemów klienta, 
wytrwałość w dążeniu 
do efektów i odpor-
ność na przeciwności 
oraz gotowość do ze-
społowego działania.

 najlepsi pracownicy mają możliwość 
awansu zawodowego poziomego, jak i pio-
nowego.  na czym polega zmiana działu 
i jakie są warunki rekrutacji wewnętrznej?

m.m.: W firmie funkcjonuje matryca kom-
petencji dla poszczególnych stanowisk. Jest 
ona pomocna przy definiowaniu ścieżek roz-
woju zarówno poziomego jak i pionowe-
go. Planowanie rozwoju i ocena stanu odby-
wa się podczas okresowych rozmów z pra-
cownikami. W naszej strukturze występują 
działy o różnym profilu kompetencji i w za-
leżności od indywidualnego profilu pracow-
nika optymalizujemy przyporządkowanie 
organizacyjne.

 państwa firma na co dzień daje swo-
im pracownikom wiele możliwości roz-
woju również  w zakresie innowacyjnych 
rozwiązań. Festo posiada centra aplika-
cyjne oraz dział dydaktyczny. Jak na co 

dzień pracownicy mogą korzystać z tych 
możliwości?

m.m.: Festo zapewnia nieodpłatny, nieli-
mitowany dostęp do wszystkich swoich za-
sobów szkoleniowo-aplikacyjnych. Pracow-
nicy mają możliwość samorealizacji i rozwo-
ju swoich umiejętności. Posiadamy program 
praktycznych warsztatów dotyczący naj-
nowszych rozwiązań automatyzacji , które 
odbywają się co drugi tydzień w naszych la-
boratoriach. Pracownicy uczestniczą w nich 
bezpośrednio lub poprzez interaktywną plat-
formę internetową.

 poza działalnością związaną ze sprze-
dażą automatyki i manipulatorów przemy-
słowych, firma Festo wypełnia misję edu-
kacyjną, proszę przybliżyć ten aspekt. czy 
firma może poszczycić się sukcesami w tym 
obszarze?

m.m.: Firma Festo od wielu lat uczestni-
czy czynnie w procesie edukacji zawodowej 
zarówno w działalności rynkowej jak i we-
wnątrz organizacji.

Będąc światowym liderem w dziedzi-
nie automatyzacji prowadzimy w Polsce, 
w ramach Festo Didactic, szeroko rozwinię-
tą działalność dydaktyczną w zakresie edu-
kacji zawodowej oraz szkoleń dla kadry in-
żynieryjno-technicznej. Głównym założe-
niem naszego programu jest przygotowanie 
użytkowników nowych technologii automa-
tyzacji do ich efektywnego wykorzystania. 
Tematyka szkoleń, tworzona pod potrze-
by naszych klientów jest dostępna w Polsce 
dla wszystkich zainteresowanych rozwojem 
swoich kompetencji. Kursy organizowane są 
zarówno w formie otwartej w naszych ośrod-
kach dydaktycznych w Jankach koło Warsza-
wy i w Gliwicach, jak również bezpośrednio 
u klienta. 

Festo jest  również dostawcą systemów 
laboratoryjnych dla potrzeb dydaktycznych . 
Oferta obejmuje szeroki zakres  od pojedyn-
czych stanowisk układów pneumatycznych, 
hydraulicznych i napędów  elektrycznych 
po mini fabryki dydaktyczne. Tylko w cią-
gu ostatnich sześciu lat zainstalowaliśmy w 
szkołach technicznych i centrach kształcenia 
zawodowego ponad 600 kompletnych labo-
ratoriów dydaktycznych z zakresu Mecha-
troniki. W placówkach tych organizujemy 
seminaria, szkolenia i wystawy poświęcone 
najnowszej wiedzy technicznej i wprowadza-

niu najnowocześniejszych rozwiązań świato-
wego postępu technicznego.

W 2011 roku otworzyliśmy Mechatronicz-
ne Centrum Aplikacyjne w głównej siedzi-
bie firmy w Jankach k/Warszawy. Centrum 

umożliwia klientom biznesowym jak i stu-
dentom szkół wyższych zapoznanie się z naj-
nowszą techniką w zakresie automatyki, ro-
botyki i sterowania na przykładzie realnych 
aplikacji przemysłowych. 

Udostępniamy również nasze urządzania 
do realizacji studenckich projektów mecha-
tronicznych i architektonicznych, wykony-
wanych na uczelniach pod kierunkiem opie-
kunów naukowych. Organizujemy prakty-
ki i staże dla studentów politechniki umożli-
wiając im wykonywanie na najnowocześniej-
szym technologicznie sprzęcie prac przej-
ściowych i dyplomowych. 

Prowadzimy w naszej siedzibie warsztaty 
techniczne dla studentów i nauczycieli. Na-
sze działania spotykają się z bardzo żywym 
przyjęciem i dużym zainteresowaniem.

 podsumowując, proszę powiedzieć, 
dlaczego warto pracować u państwa 
w firmie?

m.m.: Festo to firma o zasięgu global-
nym, działająca na rynku międzynarodo-
wym od ponad 90 lat, jest firmą innowa-
cyjną, prestiżową ,liderem który wyznacza 
trendy. Praca w tej firmie to zaszczyt i nobi-
litacja na rynku pracy.

Rozmawiała: amelia kołodziejczyk

Nasza misja:  
twoja produktywność

Na co rekruterzy zwracają uwagę 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Poziom zaangażowania 
w rozmowę 
oraz zainteresowania 
stanowiskiem

Osobowość  
kandydata

Przygotowanie  
do rozmowy 
i wiedzę  
na temat firmy

63% Odpowiednie umiejętności  
praktyczne58%

56% 52%
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PRZEMYSŁ

Posiadamy program
praktycznych warszta-

tów dotyczący naj-
nowszych rozwiązań 
automatyzacji , które
odbywają się co dru-
gi tydzień w naszych 

laboratoriach.

Rekrutujemy inżynie-
rów aplikacyjnych,
inżynierów sprze-
daży, specjalistów 
do działów projek-

towych i doradztwa 
technicznego.

http://www.festo.com/cms/pl_pl/50087.htm


w unileverze codziennie radzimy sobie z nowymi wyzwaniami. 
uczymy się i zbieramy doświadczenia, które późnieJ procentuJą 
pomysłowymi innowacJami. dbamy o dobrą atmosFerę w pracy  
i rozwóJ naszych pracowników.

 Jesteście państwo  liderem w branży ar-
tykułów spożywczych, kosmetyków i środ-
ków czystości. Firma  zatrudnia w polsce 
ponad 3500 pracowników. Jakim praco-
dawcą jest firma unilever?

marta Jakowluk: Odpowiem banalnie, ale 
szczerze: Unilever jest bardzo dobrym praco-
dawcą. W dzisiejszych czasach liczy się ela-
styczność i odporność na matriksowy świat. 
Unilever daje swoim pracownikom dużo ela-
styczności w doborze ścieżki kariery, sposo-
bu, czasu i miejsca pracy. Możliwości też są 
ogromne:, jeżeli ktoś ma ochotę wyjechać 
za granicę, bardzo wspieramy takie ruchy. 
Wspieramy również zmiany działów, jako op-
cja ścieżki kariery. Szanujemy i cenimy zarów-
no osoby, które chcą rozwijać się ekspercko, 
jak i te, które chcą piąć się po szczeblach ka-
riery. Unilever to także pracodawca wspiera-
jący obszar odporności psychicznej i dbający 
o energię swoich pracowników. To także pra-
codawca z przesłaniem społecznym. Osobi-
ście jestem dumna, że pracuję w firmie mar-
ki Dove, która mówi kobietom że są piękne 
takie jakie są i że w kobiecości jest duża war-
tość. Unilever w swojej strategii nie zapomi-
na o zrównoważonym rozwoju i świadomości, 
jaki wpływ wywiera na środowisko i otoczenie.

 Firma to ludzie, ludzie to odrębne cha-
raktery, predyspozycje oraz  nawyki. Jaki-

mi cechami powinien 
wyróżniać się pracow-
nik państwa firmy?

m.J.: Bardzo propa-
gujemy temat różno-
rodności w firmie – tak 
by każdy czuł wartość 
w tym, jaki jest. Według 
mnie firmy na różno-
rodności także zyskują, 
my bardzo zwracamy 
uwagę by zespoły funk-
cyjne były różnorodne 
i przykładowo nie skła-
dały się z samych eks-
trawertyków. Wiele ba-

dań naukowych udowodniło, że w zespole 
projektowym różnorodność jest kluczem do 
sukcesu. Tak samo jest w naszej firmie. Jeżeli 
jednak miałabym już się pokusić o określenia 
typowego pracownika Unilevera to na pew-
no osoba z pasją, mocno ceniąca współpra-
cę i kontakty z ludźmi, zorientowane na dzia-
łania i osiąganie celów, elastyczna. Ludzka 
i autentyczna. Kreująca rzeczywistość, jaka 
ją otacza.

 wellbeing  to koncepcja, która w chwili 
obecnej dla pracowników jest równie istot-
na, co perspektywy rozwoju w danej firmie. 
Jak państwo podchodzą do tego tematu? 
czy benefity pozapłacowe oraz przyjazne 
podejście do pracownika jest opłacalne? 

m.J.: Zdecydowanie tak. Minęły czasy, że 
pracownik jest skazany dożywotnio na pra-
cę w jednej firmie, obecnie wybór opcji pra-
cy jest bardzo duży. Dlatego jako pracodaw-
ca słuchamy preferencji naszych potencjal-
nych kandydatów, dla których ważna jest 
ciekawa praca, wpływ na ułożenie swojego 
dnia,  możliwość pracy z domu, benefity po-
zapłacowe, znalezienie czasu na sport i swoje 
pasje w ciągu dnia. Mocno wierzymy w kon-
cepje energy – osoby dbające o swoje zdro-
wie psychiczne i fizyczne mają więcej ener-
gii w pracy i w większym stopniu motywują 
innych. Analizując dobę łatwo zauważyć, że 

w pracy spędzamy dużą część dnia, dlatego 
ważne by miejsce pracy oferowało swoim 
pracownikom coś więcej niż ekran monitora. 
W zeszłym roku wprowadziliśmy w UL Pol-
ska program Lamplighter, który intensywnie 
wspiera samoświadomość pracowników na 
temat dbania o zdrowie psychiczne i fizycz-
ne. Obecnie w naszym biurze w Warszawie 
można zapisać się na zajęcia tai-chi, masaż 
rehabilitacyjny, pobiegać z profesjonalnym 
trenerem, przejść krótki warsztat radzenia 
sobie ze stresem, czy z psychologii szczęś-
cia, wziąć udział w warsztatach zdrowego ży-
wienia. Obszar wellbeing jest w Unileverze 
bardzo istotny, bo wiemy, że zyskują na tym 
dwie strony: pracownik i pracodawca.

 zbliża się okres związany z realizowa-
niem praktyk oraz staży. Jak wyglądają po-
czątki kariery w unilever? na czym polega  
internship programme?

m.J.: W Unilever oferujemy 6-miesięcz-
ny program praktyk, na który zaprasza-
my studentów ostatnich lat studiów, zain-
teresowanych rozwojem w dynamicznym 
i międzynarodowym środowisku. Studen-
ci pierwsze kroki mogą stawiać w działach 
Marketingu, Sprzedaży, Finansach, HR czy 
Supply Chain, gdzie pod czujnym okiem 

ekspertów i menedżerów rozwijają swo-
je kompetencje i poznają specyfikę branży 
FMCG. Dzięki pracy nad konkretnymi pro-
jektami, często w międzynarodowych ze-
społach nasi praktykanci zdobywają cenne 
i praktyczne doświadczenie. Od pierwszego 
dnia stają się częścią naszej firmy stanowiąc 
dla nas wyjątkową wartość. Po praktykach 
najlepsi z nich kontynuują karierę w Unile-
verze na stanowiskach specjalistycznych lub 
programie menedżerskim.

 unilever Future leaders programme to 
program, który stwarza wspaniałe moż-
liwości dla absolwentów z całego świa-
ta.  na czym polega ten program i jak prze-
biega proces rekrutacji?

m.J.: UFLP to 3-letni międzynarodowy 
program, który koncentruje się na kształce-
niu przyszłych liderów. Tę ofertę kierujemy 
do najlepszych studentów ostatniego roku 
lub maksymalnie do roku od ukończenia stu-
diów. Program można realizować w wybra-
nym obszarze funkcyjnym odpowiadającym 
umiejętnościom, zainteresowaniom oraz ce-
lom zawodowym uczestników. Niewątpliwą 
siłą UFLP są rotacje – uczestnicy obejmują 
różne funkcje w obszarze danego działu lub 
działów, w ramach projektów lokalnych lub 
zagranicznych. Wiedzę praktyczną uzupeł-
niamy również szkoleniami oraz gwarantu-
jemy mentoring ze strony najwyższej kadry 
menedżerskiej przez 3 lata. Proces rekruta-
cji na program został zaprojektowany tak, 
by dać nam pewność, że dostają się na niego 
najlepsi. Oprócz wypełnienia aplikacji, kan-
dydaci muszą rozwiązać testy numeryczne 
oraz te sprawdzające umiejętność logiczne-
go rozumowania. Kandydatów z odpowied-
nimi wynikami zapraszamy na rozmowę te-
lefoniczną z rekruterem, po której wybiera-
my kilka osób na Assessment Centre. AC jest 
ostatnim etapem i trwa cały dzień. Finalnie 
trafiają do nas naprawdę świetni kandydaci, 
którzy już od początku swego pobytu u nas 
w firmie chcą wywierać pozytywny wpływ na 
biznes i to im się udaje!

Rozmawiała: liliana miśkiewicz 

poznaj miejSce,  
gdzie Twoje pomySły 
zoStaną docenione

Nasza misja:  
twoja produktywność
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BRANŻA FMCG

Wiele badań
naukowych udowodni-

ło, że w zespole
projektowym 

różnorodność jest 
kluczem do sukcesu. 

Tak samo jest 
w naszej firmie. 
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http://www.unilever.pl/kariera-oferty-pracy/
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 polska jest akademickim rajem pod 
względem ilości uczelni. 131 publicznych 
szkół wyższych oraz 326 prywatnych to 
ogromny wachlarz możliwości. na jakie 
aspekty powinni zwrócić uwagę młodzi lu-
dzie przy wyborze uczelni?

prof. zw. dr hab. krystyna iglicka-okól-
ska: Wybór studiów to jedna z tych decyzji, 
która determinuje całe późniejsze życie. War-
to więc wybrać uczelnię, która nie tylko oferu-
je wykształcenie na najwyższym poziomie, ale 
też wyposaża młodego człowieka w poszuki-
wane na rynku pracy umiejętności. Uczelnia 
łazarskiego to miejsce, które dzięki nieustają-
cej pracy nad jakością nauczania, a także po-
twierdzonym sukcesom absolwentów i stu-
dentów w sferze zawodowej, zdobywa uzna-
nie instytucji oceniających zarówno w kraju, 
jak i za granicą. 

 na stronie uczelni łazarskiego możemy 
zapoznać się z państwa bogatą ofertą edu-
kacyjną. czym różni się państwa uczelnia 
od innych prywatnych szkół wyższych? czy 
oferowana jest pomoc w relokacji dla osób, 
które nie mieszkają w warszawie?

prof. k.i-o.: łazarski jest miejscem, w któ-
rym w centrum uwagi znajduje się student. To 
on już na pierwszym roku otrzymuje opiekę tu-
tora, który podpowiada, jak pokierować ścież-
ką swojej nauki i kariery. To u nas można same-
mu skomponować plan zajęć, aby pogodzić ze 
sobą różne role – także pracownika i rodzica. 
Na uczelni działa też student help desk, które-
go pracownicy pomagają we wszystkich stu-

denckich sprawach, np. znalezienia mieszka-
nia, czy tez spraw związanych z legalizacją po-
bytu w przypadku studentów z zagranicy.

 przyszli studenci, przy wyborze szko-
ły wyższej kierują się bardzo często pozio-
mem nauczania. czy macie państwo sukce-
sy, o których warto powiedzieć?

prof. k.i-o.: łazarski uzyskał najlepsze 
wyniki wśród polskich szkół wyższych w ran-
kingu U-Multirank, przygotowanego na zle-
cenie Komisji europejskiej. Znaleźliśmy się 
także w elitarnym gronie 8% najwyżej oce-
nionych spośród wszystkich uczelni z całe-
go świata biorących udział w rankingu, obok 
Harvard University i Masachussets institute of 
Technology. 

Wygrywamy również w polskich zesta-
wieniach. Posiadamy najlepszy Wydział Pra-
wa i Administracji wśród uczelni niepublicz-
nych według rankingu „Rzeczpospolitej”  oraz 
„Dziennika Gazety Prawnej”, i najlepszy prak-
tycznie kształcący Wydział ekonomii  i Za-
rządzania według magazynu „Brief”. Nasze 
programy anglojęzyczne z Business econo-
mics i international Relations realizowane są 
według najwyższych standardów anglosa-
skich. Studia te oceniane przez wykładow-
ców i studentów jako najlepsze  w Polsce, dają 
możliwość uzyskania 2 dyplomów: Uczel-
ni łazarskiego  i renomowanego, brytyjskie-
go Coventry University. Właśnie przed chwi-
lą otrzymaliśmy też wyniki prac Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej – nasz Wydział Prawa 
i Administracji uzyskał ocenę wyróżniającą. 

 bezrobocie wśród osób młodych sięga 
w polsce 27%. są też województwa, takie 
jak świętokrzyskie, lubuskie, czy małopol-
skie, gdzie ponad połowę bezrobotnych sta-
nowią ludzie młodzi. statystyki te są prze-
rażające. Jak wygląda program edukacyjny 
w państwa uczelni?

prof. k.i-o.: Misją łazarskiego jest suk-
ces naszego studenta. Dlatego większość 
z naszych wykładowców to uznani specjaliści 
i praktycy. Na naszej uczelni badamy potrzeby 
rynku pracy, wypytujemy pracodawców, co roku 
robimy analizy rynku i trendów gospodarczych. 
Przede wszystkim przewidujemy, w jakich ob-
szarach za 3-4 lata będą potrzebni eksperci. Ofe-
rujemy kształcenie, które w rzeczywisty sposób 
odpowiada na potrzeby rynku pracy, a nawet 
konkretnych pracodawców. Aż 76% naszych 
studentów znajduje pracę już w trakcie stu-
diów. i to jest dla nas największą nagrodą. 

Rozmawiała: amelia kołodziejczyk

uczelNia doceNioNa  
przez komiSję europejSką

prof. zw. dr hab. krystyna iglicka-okólska
Rektor Uczelni łazarskiego

oFeruJemy kształcenie, które w rzeczywisty sposób odpowiada  
na potrzeby rynku pracy, a nawet konkretnych pracodawców.  
aż 76% naszych studentów znaJduJe pracę Już w trakcie studiów.

Julita mucha i agata zarzycka  
Stowarzyszenie na rzecz  
Akademickich Biur Karier

Odpowiedzialnością za problemy ab-
solwentów na rynku pracy obarcza 
się programy studiów, nie odpowia-

dające potrzebom gospodarki. Ale przyczyn 
tego rozdźwięku można też szukać o wiele 
bliżej - w mało skutecznej komunikacji mię-
dzy pracodawcami i poszukującymi pracy.

Oferta pracy pozostaje podstawowym 
narzędziem pierwszego kontaktu na linii 
kandydat-pracodawca. Z przeprowadzo-
nych badań uczestników 9-tej edycji Tar-
gów JOBBiNG wynika, że publikacja ofert 
w serwisie biura karier jest najwyżej cenio-
ną przez studentów i absolwentów formą 
działań pracodawców na uczelniach. Oferty 
i job-walle wzbudzają też największe zain-
teresowanie podczas targów pracy, mimo 
tego, że obok papierowego ogłoszenia stoi 
„żywy” specjalista reprezentujący firmę – 
znawca tematu, który z oferty straszącej 
wymaganiami pomoże uczynić dostępną, 
realną, w zasięgu poszukujących.

Z drugiej strony główny zarzut by-
walców targów pracy jest taki, że firmy 
na stoiskach ograniczają się do odsyłania 
na swoje strony internetowe. Dla wielu tar-
gi to również festiwal gadżetów w tłumie 
walczącym o zdobycie ulotki. 

kameralna atmosFera  
to wielki atut

Ze wspomnianych badań wynika, że 
czynnikiem, który skłonił odwiedzających do 
udziału w JOBBiNG, to skrócenie dystansu 
z pracodawcą. Wydaje się, że osiągnęliśmy 
to namawiając firmy do niestandardowej 
formy udziału – bardziej merytorycznej, wy-
magającej zaangażowania i przygotowania 
pracowników, prowadzącej do nawiązania 
bliższej relacji z kandydatami. 

Zaprosiliśmy firmy i poszukujących pra-
cy na... randkę.

rozmowa przy kawie  
z przyszłym pracodawcą

CAReeRDATe to spotkania w małych 
grupach z przedstawicielami firm, przebie-
gające w bezstresowej atmosferze, z dala 
od targowego zgiełku, przy kawie. Kandy-
dat ma tu szansę skutecznie przygotować 
się do procesu rekrutacji, zweryfikować 
swoje wyobrażenie o firmie/stanowisku, 
uzyskać cenne wskazówki. Spotkania po-
przedziliśmy zapisami i koniecznością 
przesłania CV. 

Nie było łatwo nakłonić pracodawców 
do większego zaangażowania, jednak 
efekt zaskoczył i zadowolił obie strony. 

Wnioski nasuwają się same: w procesie 
przekuwania oferty na zatrudnienie warto 
szukać szans na realny, prawdziwy kontakt 
z pracodawcą, bo nie w braku ofert tkwi 
problem poszukujących. 

najbliższe spotkania careerdate
już jesienią. szczegółów szukaj
na www.stowarzyszenieabk.pl

pójdź na kawę  
z pracodawcą
o paradoksie bezrobocia, któremu towarzyszy problem 
pracodawców, borykaJących się z brakiem odpowiednich 
kandydatów. co Jest Jego przyczyną?

1. Zdecydowanie podobała mi się możliwość 
spotkania z przedstawicielami firm i roz-
mowy na temat ich oczekiwań, interview 
i CV.

2. Byłem zaskoczony zaangażowaniem do-
radców w trakcie poprawiania dokumen-
tów aplikacyjnych, podczas Careerdate 
oraz w trakcie indywidualnych rozmów 
na stoiskach. Duży plus - personalny kon-
takt, mało formalna, luźna atmosfera.

3. Podobał mi się łatwy dostęp do osób re-
prezentujących firmy na targach (kame-
ralna atmosfera, dużo czasu i swoboda 
rozmawiania), najbardziej spodobała mi 
się rozmowa z pracodawcą w Careerdate, 
a także (co bardzo ważne) kameralna at-
mosfera!

Fragmenty opinii uczestników Targów JOBBiNG.  
Opracowanie badania:  
Jakub Sokolnicki – Stowarzyszenie ABK

Przeglądając profil kandydata, rekrute-
rzy przywiązują największą wagę do 
umiejętności, doświadczenia zawodo-

wego, zamieszczanych treści, a w przypad-
ku osób wkraczających dopiero na rynek pra-
cy, czy np. pracują w trakcie studiów lub są 
członkami organizacji studenckich. W przy-
padku tej grupy osób szczególnie ważne jest, 
aby już na etapie studiów zacząć budować 
swoją markę osobistą. Marka to obietnica 
wartości, a każdy jakimiś się w życiu kieruje.

 siła marki

Z całą pewnością możemy mówić o sile 
lub słabości marki. Silną markę mamy wte-
dy, kiedy ludzie bez problemu potrafią od-
powiedzieć na proste pytanie: „W czym mo-
żemy im pomóc?”. internet jest doskona-
łym miejscem do prezentowania efektów 

swojej pracy i chwalenia się sukcesami. Do-
brze wyglądają referencje/polecenia od by-
łych współpracowników, czy pozytywne 
opinie klientów. Kiedy rekruter wyrusza do 
sieci w poszukiwaniu odpowiednego kan-
dydata, ma dwie możliwości. Może albo 
umieścić ogłoszenie albo skorzystać z wy-
szukiwarki kandydatów, jakie oferują pro-
fesjonalne serwisy społecznościowe (np. 
GoldenLine). Obecnie z tego narzędzia ko-
rzysta ponad 6000 rekruterów w całej Pol-
sce, którzy każdego dnia przeczesują bazę 
kandydatów, szukając perełek. Należy pa-
miętać o tym, iż rekrutacyjne serwisy spo-
łecznościowe mają na celu budowanie pro-
fesjonalnego wizerunku zawodowego i nie 
oznacza to, że w trakcie studiów jest dla 
nas jeszcze za wcześnie. Wręcz przeciwnie! 
W tej chwili ogromnym zainteresowaniem 
cieszą się studenci obcojęzycznych filolo-

gii, dla których praca właściwie jest od ręki, 
podobnie zresztą jak dla studentów uczelni 
technicznych. 

proFil biznesowy

Jak stworzyć profesjonalny profil bizneso-
wy i być widocznym dla pracodawcy:
•	zadbaj o aktualizację danych na swój te-

mat, prezentując swoje osiągnięcia i kom-
petencje w profilu;

•	nawiązuj kontakty z innymi użytkownikami;
•	wypowiadaj się w sposób ekspercki w gru-

pach tematycznych, dziel się swoją wiedzą 
i prezentuj w ten sposób swoje kompetencje;

•	nie obrażaj innych, wypowiadaj się w spo-
sób kulturalny i merytoryczny

•	unikaj publikowania zdjęć pokazujących 
nieodpowiednie zachowanie w miejscu 
pracy.

rozwóJ serwisów społecznościowych w świecie instant, pozwala dzielić się Już nie tylko sprawami życia prywatnego, ale również zawodowego. 
według badań,aż 42,5% badanych rekruterów uważa, że rekrutacJa w takich serwisach intensyFikuJe proces rekrutacyJny.

czy jak cię widzą to cię zrekrutują?

sandra wiktorko, ekspert ds. Personal 
Brandingu, GoldenLine.pl

PoTrZebY rYNKU

Przy kawie z pracodawcą – sesja CAReeRDATe  
na JOBBiNG. Fot. Jarosław iżycki.

www.stowarzyszenieABK.pl
http://www.lazarski.pl/
www.goldenline.pl



