
CV i list 
motywacyjny 

P O R A D Y
Inspirujące e-booki dla szukających pracy

Jak napisać, by przykuć uwagę rekrutera?



Dobrze przygotowane CV i właściwie 
zredagowany list motywacyjny to Twoje 
być albo nie być podczas poszukiwań 
nowej pracy. Wbrew pozorom przygoto- 
wanie tych dokumentów wcale nie jest 
tak proste, jak mogłoby się wydawać. 
A dokumenty są niczym innym, jak 
wizytówką każdego kandydata.
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aktywnym użytkownikiem, będą one najlepszym dowodem 
Twojej wiedzy i kompetencji. W przypadku aplikacji do 
innego miasta warto również dopisać „gotowy na relokację”. 
W ten sposób rekruter wie, że to nie pomyłka, a celowa 
aplikacja. 

 
Jak powinno wyglądać profesjonalne CV? Oto życiorys 
rozłożony na czynniki pierwsze. O jakich elementach nie 
możesz zapomnieć, przygotowując swoje dokumenty 
aplikacyjne?

CZY WIESZ, ŻE...

tylu aktywnych zawodowo Polaków 
nie ma aktualnego CV?
Źródło: raport Pracuj.pl „CV okiem rekruterów”, 2016.

CV BEZ TAJEMNIC

Co 4. Polak wysyła miesięcznie od 2 do 5 CV.
Źródło: badanie Pracuj.pl „Specjaliści na rynku pracy”, 2016.

74%

Dane osobowe

Wbrew powszechnej opinii w tej sekcji dla rekrutera ważne 
są przede wszystkim imię i nazwisko kandydata, jego aktual- 
ny mail i telefon. Jakie jeszcze informacje warto tu dodać? 
Na przykład link do swojego profesjonalnego bloga czy 
wirtualnego portfolio. Jeśli starasz się o pracę związaną np.
z obsługą mediów społecznościowych, zamieść linki do 
swoich własnych profili w social media. Jeśli jesteś ich 

https://www.pracuj.pl/praca?cc=5013001%2C5018006&utm_source=ebook&utm_medium=CV&utm_campaign=listing-SM
https://www.pracuj.pl/praca?cc=5013001%2C5018006&utm_source=ebook&utm_medium=CV&utm_campaign=listing-SM
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aplikacja. 

 

WSKAZÓWKA EKSPERTA

Stan cywilny, adres zamieszkania lub wyznawana 
religia nie są informacjami, których rekruter potrze-
buje, by podjąć decyzję o włączeniu kandydata do 
procesu rekrutacji, dlatego nie podawaj ich w swojej 
aplikacji
— Agata Dzierlińska, Ekspert ds. Rekrutacji IT w Grupie Pracuj.

Często zadawane pytanie: Czy w CV podawać datę 
urodzenia?





Decyzja należy do Ciebie. Jeśli nie podasz daty 
urodzenia, Twoje CV nie zostanie odrzucone. 
Pamiętaj jednak, że zgodnie z art. 221 § 1 Kodeksu 
pracy pracodawca ma prawo żądać od Ciebie 

WSKAZÓWKA EKSPERTA
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podania danych osobowych obejmujących:
•  imię (imiona) i nazwisko,
•  imiona rodziców,
•  datę urodzenia,
•  miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
•  wykształcenie,
•  przebieg dotychczasowego zatrudnienia

— Aleksandra Górecka, Specjalista ds. Rekrutacji w Grupie Pracuj.

twarz i ramiona. Unikaj krzykliwego stroju czy obecności 
innych osób w tle. Pamiętaj, by zdjęcie dobrze komponowało 
się z całym życiorysem. 

Profil zawodowy

Profil zawodowy, nazywany również celem zawodowym, 
to kilkuzdaniowe podsumowanie Twojej dotychczasowej 
kariery oraz określenie kierunku, w jakim chciałbyś się 
w przyszłości rozwijać. Jego długość to maksymalnie 5 zdań, 
które przedstawią Cię jako kandydata, zaprezentują Twój 
obszar specjalizacji, osiągnięcia oraz cel zawodowy.

WAŻNE

W swoim profilu zawodowym postaraj się zawrzeć 
odpowiedzi na 3 pytania:

1.  Kim jesteś?

2.  Jaki jest Twój obszar specjalizacji? Jakie są Twoje 
osiągnięcia?

3. W jakim kierunku chcesz się rozwijać w przyszłości? 
Jaki jest Twój cel zawodowy?

Zdjęcie

Jeśli decydujesz się dołączyć je do CV, pamiętaj, by była to 
profesjonalna fotografia biznesowa, a nie zdjęcie z rodzin-
nego albumu. Widoczna powinna być na niej Twoja twarz lub 
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W zależności od etapu kariery, na jakim znajduje się 
kandydat, profil zawodowy może się nieco różnić. 
Jeśli przygotowujemy aplikację na staż lub praktykę, 
warto potraktować profil zawodowy jako miejsce 
do pokazania naszych motywacji zawodowych oraz 
tego, gdzie widzimy się w przyszłości
— Konstancja Zyzik, Talent Acquisition Manager w Grupie Pracuj.

WAŻNE

Jeśli masz bogate i wieloletnie doświadczenie zawodowe, 
możesz pominąć wyszczególnienie w CV pierwszych prac 
czy zajęć dorywczych, jeśli nie mają one większego wpływu 
na obecną karierę czy stanowisko, na które aplikujesz.

Wykształcenie

Tu również pamiętaj o chronologii odwróconej. Informacja 
o studiach podyplomowych powinna znaleźć się przed 
studiami magisterskimi, a te przed licencjatem, liceum 
i technikum. Szczególnie jeśli jesteś dopiero na początku 
kariery zawodowej, warto do sekcji z wykształceniem prócz 
informacji o kierunku studiów dodać choćby temat pracy 
licencjackiej lub magisterskiej. Dla rekrutera to cenna 
wskazówka na temat Twoich zainteresowań. Nie warto 
wracać w tej sekcji do lat szkoły podstawowej czy 
gimnazjum. 

Szkolenia i umiejętności

Na etapie tworzenia CV zwróć szczególną uwagę na precy- 
zyjne dobieranie treści, adekwatnie do ogłoszenia. Błędem 
jest chociażby informowanie o realizowanych kursach, które 
z perspektywy czasu, a także w stosunku do oferty pracy, 
tracą na aktualności. Staraj się na bieżąco uzupełniać 
życiorys, dodając do niego informacje choćby o zdobytych 

certyfikatach czy programach i aplikacjach komputerowych, 
z których korzystasz.

Hobby

Niech będzie autentyczne, ale nie banalne. Oklepane „kino, 
muzyka, sport” na pewno nie przyciągnie wzroku rekrutera. 
Jeśli rzeczywiście interesujesz się filmem, podaj konkretny 
gatunek lub ulubionego reżysera. Dla wielu rekruterów 
sekcja z hobby to bardzo ważny element CV – to właśnie 
dzięki niemu wyławiają kandydatów z prawdziwą pasją.

Sprawdź, co wpisać w zainteresowaniach w CV  Doświadczenie

Opisując swoje doświadczenie, stosuj chronologię odwró- 
coną. Zaczynaj od opisu najnowszych doświadczeń zawo- 
dowych. Pamiętaj, rekruterzy 58% czasu poświęcanego na 
zapoznanie się z CV spędzają na analizie doświadczenia, 
dlatego powinno ono być najważniejszą sekcją. Oprócz 
samej nazwy firmy i stanowiska, które zajmowaliśmy, opisz 
w CV zakres wybranych, najważniejszych obowiązków. 
Warto również pokazać cele, które udało Ci się zrealizować 
w trakcie wykonywanej pracy, czy sukcesy, którymi możesz 
się pochwalić.

WSKAZÓWKA EKSPERTA


TWEETUJ

https://ctt.ec/a3lNn
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https://porady.pracuj.pl/zainteresowania-w-cv-co-tam-wpisac/?utm_source=ebook&utm_medium=CV&utm_campaign=artykul-zainteresowania


Choć pracodawcy coraz rzadziej wymaga-
ją od kandydatów przygotowywania listu 
motywacyjnego, są sytuacje, w których 
właśnie ten dokument może stanowić 
o Twoim być albo nie być w procesie 
rekrutacyjnym. Dlatego jeśli w ogłoszeniu 
znajduje się prośba o jego przesłanie – 
zawsze dołącz go do swojej aplikacji. 

List 
motywacyjny
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Jak powinien wyglądać profesjonalny list motywacyjny?

1. Skąd wiesz o ofercie?

W tej części powinieneś poinformować, skąd wiesz o ofercie 
pracy. Unikaj sztampowych, popularnych w sieci formułek: 
„W odpowiedzi na ogłoszenie z..., chciałbym przedstawić 
swoją kandydaturę na stanowisko…”. Twój list powinien 
od pierwszych słów wyróżnić Cię z tłumu.

2. Dlaczego właśnie ta firma?

W tej części wyjaśnij, dlaczego chcesz pracować właśnie 
w tej firmie. Możesz powołać się na informacje ze strony 
internetowej nt. wartości pielęgnowanych w organizacji, 
które są zgodne z Twoimi, lub o tym, że pracodawca należy 
do liderów branży, jest rozpoznawalną i wiarygodną marką, 
a Tobie zależy na identyfikacji z nią. Wyjaśnij, dlaczego 
chcesz pracować na danym stanowisku, co cenisz w swoim 
zawodzie. Jeśli zmieniasz branżę – również wytłumacz, 
dlaczego Ci na tym zależy.

3. Dlaczego właśnie Ty?

Postaw kawę na ławę. To właśnie w tej części listu powinie- 
neś przekonać rekrutera, że będziesz idealną osobą na 

danym stanowisku. Nie chodzi jednak o powielanie informa- 
cji zawartych już w CV, ale o zebranie takich argumentów, 
które udowodnią, że jesteś… brakującym ogniwem.

4. Zakończenie

Nie zapomnij o krótkim i profesjonalnym zakończeniu, 
w którym wyrazisz nadzieję na osobiste spotkanie z praco-
dawcą.
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CV vs list motywacyjny. Co je łączy, a co różni?

CV i list motywacyjny powinny być spójne graficzne i wzajem-
nie się uzupełniać. Nie kopiuj informacji z jednego dokumen-
tu do drugiego.

W dobrze przygotowanym CV 

rekruter znajdzie:

•   profil osobowy dodany 

w początkowej części 

dokumentu,

•   zakres obowiązków wykony-

wanych przez kandydata 

w dotychczasowych 

miejscach pracy,

•   informacje podane z zacho- 

waniem odwróconej 

chronologii (czyli zaczynając 

od najnowszych),

•   opis konkretnych umiejętno- 

ści i ukończonych kursów.

Profesjonalny list 

motywacyjny:

•   zawiera odpowiedź na 

pytanie, dlaczego chcesz 

pracować właśnie w TEJ 

firmie,

•   informuje o tym, co zyska 

pracodawca zatrudniając 

właśnie CIEBIE,

•   jest spersonalizowany i nie 

powiela ogólnodostępnych 

formułek – korzystaj ze 

wzorów listów motywacyjnych 

z rozsądkiem i dopasowuj je 

do swojej kandydatury 

i oferty pracy.
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Włącz swój profil na Pracuj.pl. Aby być na bieżąco z oferta-
mi pracy z branży, wystarczy skorzystać z profilu zawodowe-
go na Pracuj.pl i włączyć jego polecanie pracodawcom. 
Osoba z widocznym profilem, dzięki technologii Pracuj 
Select, może być polecana rekruterom jako kandydat na 
dane stanowisko pracy.

Stale przeglądaj oferty pracy. Ustaw sobie powiadomienia 
mailowe o ofertach pracy w Twojej branży i pobierz aplikację 
Pracuj.pl na smartfona. W ten sposób będziesz miał stały 
wgląd w to, co dzieje się na rynku: które firmy prowadzą 
wzmożoną rekrutację, czy na rynek wchodzą nowi gracze 
i jak zmieniają się oczekiwania wobec potencjalnych 
kandydatów.

Powodzenia!

Interesuje Cię ten temat? 
Po więcej podobnych artykułów wejdź na: 
https://porady.pracuj.pl

Znajdziesz nas też na:

3. Brak dbałości o szczegóły

Błędy w CV już na samym początku mogą skreślić osobę 
ubiegającą się o pracę. Wśród najczęstszych pomyłek 
wymienianych przez rekruterów możemy znaleźć błędy 
stylistyczne czy nawet ortograficzne. Kandydaci bardzo 
często nie zwracają uwagi na właściwe formatowanie tekstu, 
co utrudnia lekturę. Pamiętaj też, że Twój adres e-mail 
musi być profesjonalny i zawierać nazwisko, a rubryka 
„zainteresowania” powinna być wypełniona prawdziwymi 
informacjami.

Co jeszcze możesz zrobić, by nie przespać swojej 
zawodowej szansy?

PAMIĘTAJ

Jeśli nie chcesz, by wymarzona okazja zawodowa przeszła 
Ci obok nosa, powinieneś być na bieżąco z rynkiem pracy. 
Dbaj o swoje życie zawodowe cały czas, a nie tylko w sytuacji 
podbramkowej. Jak to zrobić?

Na bieżąco aktualizuj swoje CV. Czyż nie prościej jest 
poświęcić 10 minut na dodanie kilku informacji o nowym 
kursie, skończonych studiach podyplomowych lub ważnym 
projekcie, w który byłeś zaangażowany, niż spędzać godziny 
nad pisaniem CV „od zera”?
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3 BŁĘDY, KTÓRYCH POWINIENEŚ UNIKAĆ

1. Jedno CV do wszystkich aplikacji

Życiorys nie powinien być uniwersalny i wysyłany w jednej 
formie do wszystkich pracodawców. W CV powinieneś 
zaprezentować doświadczenie adekwatne do stanowiska, 
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łamach dokumentu, powinny być dostosowane do zawar- 
tych w ofercie pracy wymagań. Dlatego każdorazowo przed 
wysłaniem aplikacji postaraj się znaleźć czas na jej spersona- 
lizowanie pod kątem oczekiwań pracodawcy.

2. Niedostosowanie długości CV do doświadczenia

Jak wynika z badania Pracuj.pl, prawie połowa Polaków 
uważa, że CV powinno zmieścić się na jednej stronie. To 
błędne założenie. To, ile informacji zamieścisz w dokumen-
cie, zależy od profilu firmy, do której aplikujesz, i Twoich 
wcześniejszych doświadczeń zawodowych. CV osoby doś- 
wiadczonej może mieć nawet kilka stron, a CV wchodzącego 
na rynek pracy studenta będzie dużo krótsze. 
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