Branżowa Szkoła I Stopnia
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
W Grudziądzu

Przedmiot : Doradztwo zawodowe dla klas III

Własne zasoby, a potrzeby i oczekiwania pracodawców na rynku pracy.
(zadanie do wykonania poniżej)

Jak skutecznie poruszać się po rynku pracy?

1. POJĘCIE RYNKU PRACY
Rynek pracy- ogół form i procesów zatrudniania pracowników przez pracodawców, a także ogół
instytucji, uwarunkowań oraz czynników negocjacji warunków zatrudnienia, pracy i płac;
ekonomiczny, społeczny i polityczny obszar, na którym rozgrywają się wszelkie procesy z zakresu
szeroko rozumianego zatrudnienia i bezrobocia.

PYTANIA POMOCNICZE:
• Kto jest na rynku pracy nabywcą? – pracodawca
• Kto jest na rynku pracy sprzedawcą? – osoba szukająca pracy
• Kogo dotyczy konkurencja na rynku pracy? - kandydatów na dane stanowisko i pracodawców
poszukujących wykwalifikowanych pracowników.
• Co jest towarem na rynku pracy? – mocne estrony kandydata: kompetencje, kwalifikacje,
uprawnienia, wiedza, umiejętności, postawa, predyspozycje
• Kiedy dochodzi do transakcji na rynku pracy? - gdy sprzedawca (kandydat) potrafi odpowiedzieć na
potrzeby nabywcy (pracodawcy), gdy spełnia wymagania.

2. AKTYWNOŚĆ NA RYNKU PRACY
Od czego zależy skuteczność w znalezieniu pracy?
Dobra prezentacji, dobrze przygotowane dokumenty aplikacyjne, znajomość siebie, ważny jest
„towar” czyli kompetencje , które posiadamy i można rozwijać, aktywność w poszukiwaniu pracy.

3. METODY POSZUKIWANIA PRACY:

• KONTAKT BEZPOŚREDNI Z PRACODAWCĄ - jest to metoda bardzo skuteczna, choć wymagająca
odwagi od potencjalnego kandydata. Ważne jest stworzenie listy firm do których mamy zamiar
składać dokumenty aplikacyjne.

• SIEĆ KONTAKTÓW - metoda, która jest jedną z najbardziej skutecznych sposobów szukania pracy.
Wynika to z faktu, że część pracodawców nie zgłasza wolnych etatów do prasy i urzędów pracy.
Uzyskując od znajomych informację o wolnym miejscu pracy możesz dowiedzieć się najwięcej na
temat oferty i charakteru danej pracy. Każdy człowiek to kontakt z setkami innych osób. Budując
kontakty z innymi ludźmi zwiększasz swoje szanse na znalezienie pracy. Budowanie siatki kontaktów
odbywa się poprzez rozmowę z innymi ludźmi na temat możliwości znalezienia przez nas pracy.

• TARGI I GIEŁDY PRACY - na targach pracy można zdobyć informacje
o wymaganiach pracodawców, możliwościach zatrudnienia oraz jak przebiega proces rekrutacji. W
czasie rozmów z pracodawcą można przekazać mu swoje cv albo od razu umówić się na rozmowę
kwalifikacyjną.
Giełdy pracy to spotkania z konkretnym pracodawcą w budynku urzędu pracy.

• URZĘDY PRACY - Osoby poszukujące pracy lub pragnące zmienić pracę mogą korzystać z ofert pracy
dostępnych w urzędach pracy (nie trzeba posiadać statusu osoby bezrobotnej).

• POŚREDNICTWO PRACY- zadaniem pośrednictwa pracy jest poszukiwanie pracy dla innych i
kontaktowanie poszukujących pracy z pracodawcami. Zamieszczają ogłoszenia i prowadzą wstępną
albo kompleksową selekcję i rekrutację. Dlatego tak ważne jest, aby osoba korzystająca z pomocy
pośrednictwa pracy wiedziała jaki rodzaj pracy ją interesuje. To pozwala dopasować profil kandydata
do konkretnej pracy.

Pośrednicy pracy pracują w:
• Powiatowych Urzędach Pracy;
• Agencjach Pośrednictwa Pracy;
• Młodzieżowym Biurze Pracy OHP;
• Biurach Karier Szkół Wyższych;
• Prywatnych Agencjach Doradztwa Personalnego;
• Agencjach Pracy Tymczasowej;
• Centrach Wolontariatu.

• LOKALNE ORGANIZACJE SPOŁECZNE - stowarzyszenia

• INTERNET - dostęp do Internetu daje możliwość znalezienia ofert pracy lub umieszczenia własnej
oferty na stronach związanych z pracą m.in.:
o www.psz.praca.gov.pl
o www.gazetapraca.pl
o www.infopraca.pl
o www.praca.interia.pl
o www.praca.wp.pl
o www.onet.praca.pl
o www.jobpilot.pl
o www.praca.money.pl
o www.wolontariat.org.pl
o www.pkt.pl

Przeczytaj więcej
Zarobki
 Ile się zarabia na różnych stanowiskach?
www.zarobki.pracuj.pl

 Jak wyglądają zarobki w różnych grupach zawodowych?
www.mapakarier.org

 Jakie kierunki studiów dają najlepsze perspektywy finansowe?
www.ela.nauka.gov.pl

 Ile zarabiają absolwenci konkretnych kierunków i uczelni?
www.ela.nauka.gov.pl

2. Trendy i kompetencje przyszłości

 Kim będzie pracownik przyszłości?
www.infuture.institute/raporty/pracownik-przyszlosci/

 Które stanowiska pracy zostaną zautomatyzowane?
www.willrobotstakemyjob.com

 Jakie zawody mogą się pojawić w przyszłości?
www.mapakarier.org

Zadanie do wykonania
Wybierz metodę poszukiwania pracy według Ciebie najbardziej efektywną. Uzasadnij wybór.

Pracę proszę przesłać na adres e-mail beata.moczulska@wp.pl
do 06.05.2020 r.
Wersję papierową uczniowie przekażą po powrocie do szkoły.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich uczniów oraz życzę dużo wytrwałości, zdrowia dla całej Waszej
rodziny.

Piasecka Beata

