
7 rzeczy do
sprawdzenia zanim

wyślesz 1 CV

Konkretne wskazówki i ćwiczenia, 

dla osób, 

które chcą być skuteczne 

w procesie zmiany pracy

A N N A  C I C H O W S K A



7 rzeczy do sprawdzenia zanim 
wyślesz 1 CV

I. Wstęp

II.   7 rzeczy do sprawdzenia zanim wyślesz CV

1. Odpowiedz sobie na pytanie o Twoje potrzeby życiowe oraz 
zawodowe.

2. Sprawdź jak możesz uspójnić swoje potrzeby? Jakie zajęcie zapewni 
Ci to połączenie?

3. Zweryfikuj na podstawie pkt. 1. i 2. swoją obecną sytuację 
zawodową. Zobacz czego Ci obecnie brakuje względem pow. 
kryteriów.

4. Zidentyfikuj swoje mocne strony, talenty, kompetencje i ustal, które      
z nich chcesz teraz uwzględnić w swoim życiu zawodowym.

5. Określ dokładnie czym chcesz się zajmować. Ustal jakiego 
stanowiska będziesz szukać oraz w jakim obszarze i w jakiej branży.

6. Sprawdź zapotrzebowanie rynku pracy na tego typu stanowiska.
7. Znajdź interesującą Cię ofertę pracy i zredaguj sprofilowane CV, 

o d p o w i a d a j ą c e n a o g ł o s z e n i e k o n k r e t n e j fi r m y .                    
PAMIĘTAJ! 

     Zastanów się co może stanowić Twoją przewagę nad
     konkurentami i użyj tego „asa” w CV, by się wyróżnić.

III. Zakończenie
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I. Wstęp

Skoro czytasz teraz ten tekst, to prawdopodobnie jesteś lub chcesz być za chwilę, 
na etapie szukania pracy.

Każdy proces rekrutacyjny, niezależnie od rodzaju stanowiska, szczebla                 
w hierarchii organizacji i długości trwania, wymaga złożenia CV.
Każdy o tym wie, ale już nie każdy wie jak CV powinno wyglądać, by przykuć 
uwagę rekrutera.

Standardy redagowania CV bardzo się zmieniły w ostatnim czasie na rzecz krótkiej 
formy i ograniczonej ilości informacji. Wiedza o tym co powinno się w nim znaleźć    
i dlaczego, jest kluczowa do przygotowania profesjonalnego i zgodnego z obecnymi 
standardami CV.

7 rzetelnie sprawdzonych przez Ciebie elementów przed wysłaniem CV, zapewni Ci 
lepsze zrozumienie obecnych procesów rekrutacyjnych. Jednocześnie poznasz 
mechanizm tworzenia CV adekwatnego do stanowiska, na które aplikujesz, 
zgodnego z tym co jest dla Ciebie ważne i uwypuklającego Twoje mocne strony. 

Przekazuję Ci te wskazówki i ufam, że zechcesz z nich skorzystać, by ułatwić sobie 
zdobycie wymarzonej pracy.

Zdecydowanie odradzam wysyłanie „masówek” CV. 
Możesz to zrobić, jednak miej pewność, że w takiej sytuacji będziesz otrzymywał 
bardzo mało zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne (lub wcale) i do tego w miejsca, 
w których nieszczególnie chciałbyś pracować. 

Wiem to, bo przez blisko 20 lat kariery zawodowej rekrutacja była jednym                
z obszarów moich kompetencji. Wiem, bo na bieżąco rozmawiam z innymi 
rekruterami, ludźmi szukającymi pracy, czytam statystyki i opracowania poświęcone 
procesom rekrutacyjnym.

Skoro wszyscy mówią jednym głosem, proponuję go posłuchać i rzetelnie zabrać 
się do procesu rekrutacji, który będzie miał wpływ na Twoje dalsze życie.

Do roboty!
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II.   7 rzeczy do sprawdzenia zanim wyślesz CV.

Zapraszam Cię do sprawdzenia kolejnych obszarów, zanim zaczniesz pisać CV.

1. Odpowiedz sobie na pytanie o Twoje życiowe oraz zawodowe potrzeby.

Kiedy ostatnio zastanawiałeś się nad tym czego Ci w życiu potrzeba? A czego 
potrzeba Ci w pracy, by mieć z niej satysfakcję, czuć spełnienie i cieszyć się na 
myśl o niej?

Jeśli nie do końca wiesz czemu stawiam takie pytanie w tym miejscu, wyjaśnię to w 
możliwie najprostszy sposób, a Ty na potrzeby lepszego zrozumienia, przypomnij 
sobie samego siebie z czasu poszukiwania pierwszej pracy.

Człowiek podejmujący swoją pierwszą pracę po ukończonej szkole lub studiach, 
wybiera ją zwykle pod względem wyuczonego kierunku, logiki finansowej, logistyki, 
szeroko pojętej okazji. Potem często rozwija ten kierunek zawodowy, stając się 
specjalistą czy menadżerem. W ten sposób mija kilkanaście lat.
Po tym niezwykle intensywnym czasie kariery i życia osobistego, zaczyna się 
zastanawiać czemu to robi lub do czego go to prowadzi.
Bardzo często człowiek nie widzi sensu w kontynuowaniu ścieżki kariery w 
dotychczasowym nurcie i postanawia coś w niej zmienić. 
Ludzie w takiej sytuacji różnie się zachowują i podejmują różne decyzje. Są też 
tacy, którzy zmieniają pracę na inną pod względem pracodawcy, ale w podobnej 
strukturze, obszarze i zadaniach.
Wiesz co się dzieje po kilku miesiącach takiej nowej pracy? 
Pojawia się dokładnie to samo uczucie, co poprzednio. Frustracja lub stan bliski 
wypaleniu zawodowemu.

Zatem, pytanie o swoje potrzeby jest kluczowe, bo pomaga ustalić kierunek 
dalszych działań. Zwracam uwagę na potrzeby zarówno zawodowe, jak i życiowe!
Czemu?
Powód jest prozaiczny. Każdy człowiek potrzebuje komfortu w życiu, a to jest 
możliwe jeśli życie zawodowe nie koliduje z prywatnym. 
Wobec tego określenie najważniejszych priorytetów życiowych, a potem 
zawodowych jest niezmiernie istotne.
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2. Sprawdź jak możesz uspójnić swoje potrzeby. Jakie zajęcie zapewni Ci to 
połączenie?

Kiedy już ustalisz swoje obecne priorytety życiowe i zawodowe, zastanów się jakie 
mają punkty styczne. W jaki sposób możesz je sobie zapewnić? Jakie masz 
możliwości, by najważniejsze dla Ciebie aspekty były uwzględnione w Twojej 
dalszej karierze.

Uważam, że takie podejście jest słuszne, ponieważ zapobiega potencjalnym 
konfliktom praca - dom i na odwrót. Z drugiej strony powoduje, że bardziej 
świadomie wybierasz przyszłą pracę i kierujesz się swoimi potrzebami także            
z innych poziomów potrzeb.

Zachęcam Cię teraz do tego, byś wziął kartkę, długopis i wypisał sobie w dwóch 
kolumnach swoje potrzeby: prywatne i zawodowe.
Po zakończeniu zestawienia, zastanów się jakiego rodzaju zajęcie spełni Twoje 
oczekiwania.

Moje potrzeby życiowe Moje potrzeby zawodowe
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3. Zweryfikuj na podstawie pkt. 1. i 2. swoją obecną sytuację zawodową. 
Zobacz czego Ci obecnie brakuje względem pow. kryteriów.

Teraz jest dobry moment na sprawdzenie sytuacji obecnej. Weź drugą kartkę           
i wypisz na niej te potrzeby życiowe i zawodowe, które teraz zaspokajasz.

Porównaj to z zestawieniem poprzednim i zobacz jakie są różnice. Gdzie są 
rozbieżności? Czego Ci potrzeba, a w tej chwili tego nie masz lub masz stopniu 
niewystarczającym?
Zanotuj to wszystko i upewnij się, że o niczym nie zapomniałeś.

Moje niezaspokojone obecnie 
potrzeby życiowe

Moje niezaspokojone obecnie 
potrzeby zawodowe 
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4. Zidentyfikuj swoje mocne strony, talenty, kompetencje i ustal, które z nich 
chcesz teraz uwzględnić w swoim życiu zawodowym.

Czas na sprawdzenie Twojego potencjału!
Proponuję byś zrobił sobie zestawienie dla większej przejrzystości informacji.
Stwórz tabelkę lub w osobnych sekcjach wypisz Twoje cechy, które są Twoim 
atutem - mocne strony; te czynności i zachowania, które przychodzą Ci naturalnie     
i z łatwością - talenty; umiejętności i wiedzę, w których jesteś dobry - kompetencje.

Teraz Twoim zadaniem jest zaznaczenie tych zasobów, które chcesz włączyć do 
dalszej kariery. To moment na dokonanie wyboru z czego dalej chcesz korzystać      
i jak chcesz naprawdę pracować. Jednocześnie rezygnujesz z tych zadań i ról, 
które nie dają Ci zadowolenia.

Moje mocne 
strony

Moje 
talenty

Moje 
kompetencje

Moje zdolności 
społeczne
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5. Określ dokładnie czym chcesz się zajmować. Ustal jakiego stanowiska 
będziesz szukać oraz w jakim obszarze i w jakiej branży.

Przeczytaj wszystko to, co dotąd napisałeś i zaznaczyłeś jako interesujące dla 
Ciebie. Rozgimnastykuj szare komórki i pozwól sobie na bezkrytyczną 
kreatywność.
Pomyśl i zapisz wszystko co przyjdzie Ci do głowy, co mógłbyś dalej robić. Jakie 
stanowisko, w jakiej branży i obszarze jest spójne z tym, co jest dla Ciebie 
najważniejsze. 
Nie spiesz się i zanotuj wszystkie myśli skojarzone z pracą zgodną z tym na czym 
Ci zależy, a co wypisałeś powyżej.

Jakiej nazwy/nazw stanowisk będziesz szukać?
Wiesz już jaki obszar skupi Twoją uwagę i dlaczego?
 
Jeśli trudno Ci przychodzi znalezienie „złotego środka”, zapraszam Cię do 
poniższego ćwiczenia.
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Ćwiczenie zacznij od części 1 „sens”. 
Wpisz w ten obszar wszystko co ma dla Ciebie w życiu i w pracy sens, co jest 
ważne. Pomyśl bardzo szeroko o tym. Weź pod uwagę różne obszary życia: 
relacje, sytuacje, zadania, emocje, czas, miejsca, ludzie, potrzeby, wartości.

Teraz czas na część 2 „talent”.
Analogicznie do pkt. 1, pomyśl o sobie w różnych sytuacjach, zadaniach i określ co 
przychodzi Ci naturalnie, o co proszą Cię inni ludzie, jakie sytuacje/zajęcia 
powodują, że nie czujesz upływu czasu.

W części 3 „przyjemność” wypisz wszystkie rzeczy, które powodują Twoją radość, 
dają Ci wytchnienie, powodują uśmiech na twarzy, kiedy to robisz jesteś 
zrelaksowany i nie czujesz zmęczenia nawet jeśli zajmujesz się tym dłużej. Weź 
pod uwagę różne obszary swojego życia i pracy (skorzystaj z podpowiedzi w pkt.1).

Zapraszam Cię teraz do okręgu „A”. Wpisz tam wszystko, co jest połączeniem  
Twojego talentu i przyjemności, co zawiera w sobie elementy z tych dwóch 
obszarów.

W kręgu „B” wpisz analogicznie połączenia, jakie Ci przychodzą do głowy               
z obszarów sensu i talentu.

Następnie w kręgu „C” wynotuj wszystkie połączenia obszarów sensu                      
i przyjemności.

Kwintesencją ćwiczenia jest synteza z okręgów „A”, „B” i „C”.
W środkowym okręgu wpisz to, co łączy elementy z 3. powyższych okręgów i jest 
syntezą wszystkiego co jest dla Ciebie w życiu ważne, biorąc pod uwagę obszary: 
sensu, przyjemności i talentu.
Wpisz zajęcie/zajęcia, które zapewnią Ci to na czym Ci zależy, zgodnie                     
z  wcześniejszymi notatkami.

Jeśli w trakcie ćwiczenia przychodzą do Ciebie wnioski dotyczące elementów, które 
już zrobiłeś, cofnij się na chwilę i dopisz nowe wnioski w odpowiednich miejscach.

WAŻNE
Zabierz się za to ćwiczenie kiedy będziesz w miarę wypoczęty i zrelaksowany oraz 
kiedy nic i nikt nie będzie Cię rozpraszał.
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6. Sprawdź zapotrzebowanie rynku na tego typu stanowiska.
Podobnie jak każdy produkt wchodzący do sprzedaży, powinien być przebadany 
pod kątem popytu, tak i Ty, sprawdź jakie jest zapotrzebowanie rynku pracy na 
zajęcie, którym teraz chcesz się zająć.
Jak?
Sprawdź statystyki, ogłoszenia o pracę, popytaj znajomych z różnych firm, osoby z 
Twojej sieci kontaktów na LinkedIn oraz z grup tematycznych na Facebooku.
Ludzie to kopalna informacji. Wystarczy o te informacje poprosić. Możesz dosyć 
szybko zdobyć dużo wiadomości na interesujący Cię temat.
Jeśli nie każdy będzie w stanie Ci pomóc, to chociaż będziesz miał okazję do 
odnowienia relacji. Kto wie, może któraś z tych znajomości okaże się pomocna i to 
szybciej niż myślisz?

 

Mój plan badania rynku pracy dot. zapotrzebowania na stanowisko…………………

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
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7. Znajdź interesującą Cię ofertę pracy i zredaguj sprofilowane CV, odpowiadające 
na ogłoszenie konkretnej firmy.                    

PAMIĘTAJ! 
     Zastanów się co może stanowić Twoją przewagę nad konkurentami i użyj tego 

„asa” w CV, by się wyróżnić.

Masz już ciekawe ogłoszenie?
Przeczytaj je uważnie i sprawdź, czy spełniasz minimum 80% wymagań.

Redagując kolejne sekcje CV przyjmując punkt widzenia i potrzeby Twojego 
potencjalnego pracodawcy.
Wykaż swoją ekspertyzę i korzyści, które firma może uzyskać, zatrudniając Ciebie.

Zastanów się co może stanowić Twoją przewagę nad konkurentami i użyj tego 
„asa” w CV, by się wyróżnić.

Powiem to wprost.
Kompetencje wielu ludzi są podobne do Twoich i trudno jest wyróżnić się czymś     
w tym obszarze.
To co niewątpliwie odróżnia Ciebie od innych ludzi, to połączenie konkretnych cech 
osobowych z właściwym Tobie nasileniu. 
Zastanów się zatem jakie Ty masz cechy i które z nich w połączeniu z innymi, 
stanowią Twoją wyjątkowość. Jednocześnie co dzięki takiemu połączeniu Twoich 
atutów, zyska pracodawca oferując Ci pracę na stanowisku, które Cię interesuje.

To może być rzadka kompetencja, unikalne hobby, specyficzne doświadczenie lub 
wykształcenie. Coś, co będzie atrakcyjne w oczach rekrutera i jednocześnie 
użyteczne dla organizacji, która Cię zatrudni.
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III. Zakończenie

CV jest dokumentem, który otwiera Ci drzwi do wymarzonej pracy lub zlecenia, 
bądź nie prowadzi Cię do zmiany w życiu zawodowym.
Nikt nie lubi tracić czasu na bezskuteczne działania, wysyłanie CV bez odpowiedzi, 
czy chodzenie na rozmowy kwalifikacyjne na niechciane przez siebie stanowiska.

Dobre CV to klucz do lepszego życia i warto jest poświęcić więcej czasu na solidne 
przygotowanie, niż potem miesiącami liczyć na to, że przygotowane na szybko, wg 
starych wzorców przyciągnie czyjąś uwagę.

„Jak Cię widzą, tak Cię piszą”, a jeśli Ciebie nie znają i nie widzą, to w I etapie 
rekrutacji oceniają Twoją kandydaturę TYLKO bazie CV, które wyślesz.

Trzymam kciuki za Ciebie w poszukiwaniu dobrej pracy i sporządzeniu skutecznego 
CV!

Jeśli nie bardzo wiesz jak:

efektywnie zredagować CV, by ująć odpowiednio wszystkie wnioski z powyższych 
ćwiczeń, 
przyciągnąć uwagę rekrutera,
otrzymać kilka zaproszeń na rozmowy rekrutacyjne, na 10 wysłanych aplikacji,… 

Zapraszam Cię do skorzystania z rozwiązań, które przygotowałam 

Wyjątkowe CV - pakiet STANDARD 

Wyjątkowe CV - pakiet PREMIUM

sprawdź na następnej stronie
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Wyjątkowe CV - pakiet STANDARD

To kompleksowa usługa, dzięki którym w skład której wchodzą:

• Diagnoza Twojej sytuacji zawodowej, doświadczenia, kompetencji etc.
• 2 godzinna sesja, na której nauczysz się szczegółowo jak powinno 

wyglądać wyjątkowe CV pod każdym względem:
• Jak skomponować CV spójne z ofertą potencjalnego pracodawcy i 

Twoim celem zawodowym.
• W jaki sposób przyciągnąć uwagę rekrutera.
• Jak i co napisać, by osoba czytająca, wiedziała, że to Ty jesteś 

właściwym kandydatem.
• Jaką zachować formułę, kolorystykę, fonty i układ graficzny.

• Pomocnik redaktora CV, który zawiera w klarowny sposób opisane wszystkie 
elementy CV.

Wyjątkowe CV - pakiet PREMIUM

zawiera całą ofertę STANDARD oraz dodatkowo 3h usług:
• 0,5 godzinna sesja weryfikująca/korygująca CV, które przygotujesz po 

pierwszym spotkaniu.
• 0,5 godzinna sesja przygotowująca do rozmowy kwalifikacyjnej pod 

kątem skutecznej i naturalnej prezentacji swoich atutów.*
• 2 godzinne nagranie webinaru dot. efektywnego procesu poszukiwania pracy.
• W zależności od potrzeb 2. sesja może w całości dotyczyć weryfikacji CV lub 

przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

Więcej informacji na temat tych pakietów oraz poszukiwania pracy przeczytasz     
na stronie www.acichowska.pl

 
Bardzo Ci dziękuję za wspólnie spędzony czas za pośrednictwem niniejszego pdf.

!  

Zapraszam Cię do grupy tematycznej PRACA z SENSEM na Facebook’u oraz do 
mojego bloga na stronie internetowej www.acichowska.pl.                

Oba te miejsca poświecone są pracy, która jest wartościowa i przynosi spełnienie. 
Znajdziesz tam dużo inspiracji oraz konkretne wskazówki jak mieć dobrą pod 
różnymi względami pracę.

Wszystkiego dobrego!
Anna Cichowska
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Kilka słów o mnie:

Specjalizuję się w coachingu kariery z pasją, badaniu predyspozycji behawio- 
ralnych, odkrywaniu zasobów, rozwoju kompetencji miękkich oraz mentoringu 
młodych menadżerów. 
Jestem dyplomowaną coach, zrzeszoną w Klubie Izby Coachingu, certyfikowaną                  
i akredytowaną trenerką neuropsychologii PRISM - badania naturalnych prefe- 
rencji zachowań. 

Moim pierwszym wyuczonym kierunkiem jest ekonomia w obszarze bankowości       
i rachunkowości. Przez 20 lat pracy zawodowej: kierowałam biznesem, zespołami, 
rekrutowałam wewnątrz i na zewnątrz organizacji, wspierałam w rozwoju ludzi, 
bazując na ich mocnych stronach. 

Obecnie wspieram osoby, które czują się niespełnione zawodowo, w odnalezieniu 
sensu i radości w pracy, a dzięki temu równowagi w życiu osobistym. 
Pracuję indywidualnie z klientami oraz prowadzę warsztaty rozwoju osobistego         
i szkolenia dla menadżerów na Uniwersytecie Otwartym SGGW w Warszawie.

Piszę artykuły o tematyce związanej ze spełnioną karierą zawodową, jej rozwojem, 
przebudowaniem ścieżki zawodowej, przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu, 
poczuciem własnej wartości. Publikuję na swoim blogu www.acichowska.pl              
i okazyjnie w witrynach www związanych ze szkoleniami oraz doradztwem. 

W życiu towarzyszy mi myśl, że szczęście możliwe jest tylko wtedy, gdy żyje się       
w zgodzie z samym sobą :-)

Anna Cichowska

Pomagam zmienić pracę na lepszą                                                                    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www.acichowska.pl

grupa na Facebook'u
PRACA z SENSEM

kontakt@acichowska.pl

Fanpage @annacichowskaPL

Polub go, jeśli uważasz ebook za
wartościowy :-)

Znajdziesz mnie na:

A N N A  C I C H O W S K A


