
Jak znaleźć swoją
ścieżkę zawodową?

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



Co chcesz robić w życiu? 

To pytanie, na które odpowiedź nie 
zawsze wydaje się prosta i oczywista. 
Idealnie, jeśli Twoje zainteresowania 
zawodowe idą w parze ze zdolnościami 
i predyspozycjami, jeśli czujesz się 
dopasowany do profesji i wiesz, ze jesteś 
na właściwym miejscu. Wówczas praca 
staje się prawdziwą przyjemnością. 
Bez względu jednak na to, czy masz 
już pomysł na siebie, czy tkwisz w 
niepewności, a może masz wrażenie, ze 
dokonałeś niewłaściwego wyboru – nie 
trać zapału, nie bój się próbować i stale 
poznawaj samego siebie.



Dzięki ebookowi „Jak znaleźć swoją 
ścieżkę zawodową?” dowiesz się:

 ›  z jakich narzędzi rozwojowych  
warto korzystać

 › co pomaga odkryć swój potencjał

 › jak szukać wymarzonej pracy…

 ›  … i co w sytuacji, jeśli stwierdzisz,  
że to nie Twoja bajka!



W diagnozie potrzeb i potencjału pomagają rozmaite testy psychometryczne, predyspozycji 
zawodowych, osobowości. Narzędzia rekomendowane przez Izabelę Kielczyk, psychologa 
biznesu:

 › PKIE - Kwestionariusz inteligencji emocjonalnej
 › KKS – kwestionariusz kompetencji społecznych
 › WKP - Wielowymiarowy kwestionariusz preferencji WKP
 ›  CISS – Kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 › CwP - skala człowieka w pracy
 › LMI Inwentarz Motywacji Osiągnięć
 ›  BIP Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy
 › Test osobowości - Enneagram 
 › Test twórczego myślenia
 › Test Belbina
 › Test Gallupa

Przetestuj się.

Rozdział 1. Jak odkryć swój potencjał?

Testy to wartościowy i merytoryczny sposób, żeby zwiększyć samoświadomość, wytyczyć ścieżkę 
rozwoju, określić obszary wymagające doskonalenia, rozwiać wątpliwości i podjąć właściwą decyzję 

Izabela Kielczyk. 

Autorefleksja i robienie podsumowań to sposób, żeby dowiedzieć się, jakie masz 
predyspozycje i co chcesz robić w życiu zawodowym.

Zadaj sobie pytania i wyciągnij wnioski 
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Rozdział 1. Jak odkryć swój potencjał?
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Dzieciństwo i lata szkolne
› O jakim zawodzie marzyłeś?
›  Co Cię szczególnie interesowało i pasjonowało?
› Co lubiłeś robić w wolnym czasie?

Okres nauki i studiów
›  Co przychodzi/przychodziło Ci z łatwością?
› Co Cię szczególnie nuży/nużyło? 
› Co sprawia/sprawiało Ci trudności?
›  Lubisz działać w grupie czy w pojedynkę?
› Jakie są Twoje mocne i słabe strony?
› Jaki jest Twój temperament?

Aktualnie
› Jakie są Twoje cele?
› Jakie masz zainteresowania?
› Jak dbasz o swój rozwój?
›  Czy hobby chciałbyś przekuć w pracę?
›  Czy jesteś zadowolony z kierunku studiów? Dlaczego go wybrałeś?
›  Czy i co wywołuje Twoje rozczarowanie/obawy/zniechęcenie/niepewność  
w związku z przyszłym zawodem? 

Aby odkryć, w czym jesteś dobry, a nad jakimi kompetencjami jeszcze warto popracować, 
powinieneś postawić na… działanie! Na nic zda się teoretyzowanie i snucie wizji swojej przyszłości, 
jeśli nie weźmiesz spraw w swoje ręce. A owocne i twórcze mogą być nawet najdrobniejsze  
z pozoru czynności. Wiedzę o samym sobie można zdobywać na przykład poprzez:
 
›  Aktywność w kołach naukowych i organizacjach studenckich
 ›  Wolontariat i członkostwo w stowarzyszeniach/fundacjach
 › Dorywcze zajęcia
 › Działania społeczne i obywatelskie
 › Rozwijanie pasji i zainteresowań
 › Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach
 › Praktyki i staże w przedsiębiorstwach
 › Rozpoczęcie pierwszej pracy
 › Podejmowanie nowych wyzwań zawodowych

Działaj i podejmuj wyzwania.



Rozdział 1. Jak odkryć swój potencjał?
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- Im więcej rzeczy spróbujemy, tym więcej się dowiemy o samych sobie i wyraźniej zobaczymy, co 
już potrafimy, co sprawia nam radość, z czego czerpiemy satysfakcję, czego jeszcze powinniśmy się 
nauczyć. Wiele o człowieku, jego osobowości i temperamencie mówią także zainteresowania. Warto 
więc pielęgnować swoje pasje, rozwijać hobby  – mówi Izabela Kielczyk, psycholog biznesu. 

Co, jeśli jeszcze nie mam doświadczenia? To pytanie spędza sen z powiek wielu studentom. 
Izabela Kielczyk uspokaja: - Warto szukać okazji do kontaktu z branżą i zawodem, ale jeśli nie mamy 
jeszcze stażu pracy, to skoncentrujmy się na swoich atutach – pokażmy pracodawcy, co już umiemy, 
jakie mamy umiejętności, motywację. Aby móc to zaprezentować podczas rekrutacji, należy najpierw 
popracować nad większą pewnością siebie i poczuciem swojej wartości. Przede wszystkim odkryć  
w sobie potencjał, docenić samego siebie za to, co do tej pory udało się zrobić i wypracować,  
a następnie odwołać się do tego podczas rekrutacji. 

Ekspert radzi

Spójrz na siebie z różnych perspektyw – możesz porozmawiać ze swoimi bliskimi albo 
znajomymi z branży, w której chciałbyś pracować. 

Dobrym pomysłem może być też skonsultowanie się z doradcą zawodowym lub wzięcie udziału 
w sesji coachingowej. Pamiętaj, że ostateczny wybór należy do Ciebie. Ważne, żebyś  
nie podejmował decyzji zawodowych pod presją i wbrew wewnętrznemu głosowi! 

Posłuchaj, co mówią inni.



Rozdział 2. Jak poznać branżę, w której chcę pracować?
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Wybierając zawód, warto sprawdzić, na jakie profesje jest zapotrzebowanie na rynku pracy,  
jakie branże rozwijają się dynamicznie, w jakich obszarach występuje deficyt kompetencji  
i na jakie kwalifikacje i umiejętności dobrze jest postawić. Ale co w sytuacji, jeśli wcale nie 
wykazujemy zainteresowania np. programowaniem albo bankowością, a czujemy się artystami  
i humanistami? Kierować się rozsądkiem, robić wyłącznie analizy czysto rynkowe, ekonomiczne? 

Analiza rynku a pasja płynąca z serca

Uważam, że mimo wszystko w pierwszej kolejności należy dopasować swoje predyspozycje do zawodu, 
a dopiero później sprawdzać trendy i to, co rynek oferuje – mówi dr Joanna Żukowska, coach z 
firmy IMMOQEE. - Jeśli ktoś jest pasjonatem, to warto iść za pasją, bo takie osoby są dobre w tym 
co robią i entuzjastycznie podchodzące do pracy, dzięki czemu zawsze znajdą swoje miejsce i będą 
pożądane przez pracodawców. Bardzo duże znaczenie ma analiza profilu kompetencyjnego, a także 
poziom motywacji. Czynnik finansowy jest ważny i warto zadać sobie pytanie o oczekiwane zarobki, 
ale patrząc na piramidę potrzeb, w pewnym momencie przestaje być to wystarczający argument. 
Samospełnienie i poczucie sensu są znacznie trwalszymi motywatorami, w dalszej perspektywie 
bardziej budują zaangażowanie i satysfakcję. 

Jak podkreśla dr Joanna Żukowska, współczesny rynek pracy często ulega przeobrażeniom, 
dlatego ważna jest otwartość na naukę i gotowość do zmiany. Może się bowiem okazać, że to, co 
dzisiaj jest wymagane i poszukiwane przez pracodawców, za kilkanaście lat nie będzie już mieć 
znaczenia. – Kiedyś była moda na studia z zarządzania i marketingu. Później dużą popularnością 
cieszyła się psychologia. Dużo mówiło się o tym, że trudno znaleźć pracę po studiach pedagogicznych, 
że rynek pracy jest nasycony. Tymczasem teraz doszło do sytuacji odwrotnej – dyrektorzy szkół i 
przedszkoli borykają się z brakami kadrowymi – zauważa dr Joanna Żukowska, podkreślając, że 
warto śledzić trendy, obserwować różne branże i oferowane możliwości, ale nie brać aktualnej 
sytuacji za pewnik i coś stałego w perspektywie lat. – Technologia idzie do przodu, co powoduje, 
że powstają nowe zawody. Jednocześnie wiele procesów biznesowych ulega automatyzacji – mówi dr 
Joanna Żukowska. - Myślę jednak, że tym, co będzie się w przyszłości najbardziej liczyło, to wartość 
behawioralna w pracy. Szczególnie cenne będą umiejętności interpersonalne, ponieważ odbiorcy, 
klienci będą potrzebować kontaktu z żywym człowiekiem, a nie z automatem. 

Elastyczność – to podstawa!



Rozdział 2. Jak poznać branżę, w której chcę pracować?
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Aby lepiej poznać rynek i branżę, 
warto brać udział w:

›  Targach pracy (np. Festiwal Pracy JOBICON)
› Dniach otwartych w firmach
› Spotkaniach z pracodawcami
›  Wydarzeniach branżowych, konferencjach, warsztatach itd.
› Praktykach i programach stażowych
› Rozmowach rekrutacyjnych
›  Spotkaniach grup tematycznych, praktyków – pasjonatów itd. 

- Kiedy już odpowiemy sobie na ogólne pytanie – co chcę robić i jaki wybrać zawód, zadajmy sobie 
bardziej szczegółowe pytania: jaką specjalizację chcemy wybrać? Przykładowo, jeśli marketing, to 
czy marketing internetowy czy jakaś inna specjalizacja? Czy chcemy pracować w firmie prywatnej 
czy w budżetowej? Czy w małym przedsiębiorstwie będziemy się czuć spełnieni? Czy w startupie czy 
w korporacji? Czy interesuje nas praca zdalna? Czy jesteśmy gotowi zmienić miejsce zamieszkania? 
Czy odpowiada nam praca zmianowa? Czy chcemy na co dzień używać języka angielskiego 
i współpracować z międzynarodowym środowiskiem? – wylicza Konstancja Zyzik, Talent 
Acquisition & Employer Branding Manager w Grupie Pracuj.

Ekspert radzi

Sprawdź profile pracodawców w portalu 
Pracuj.pl  

zapoznaj się z działalnością różnych firm, ofertami praktyk, stażu, pracy oraz możliwościami rozwoju. 



Ważne pytania – Zanotuj:

 ›  Czego oczekujesz od przyszłego 
pracodawcy?

 ›  Czym charakteryzuje się Twoja 
wymarzona firma?

 ›  Co najbardziej motywuje Cię  
do działania?



Może się okazać, że Twoje wyobrażenia 
o profesji nie pokryją się z 
rzeczywistością, a pierwsza praca 
przyniesie duże rozczarowanie – nawet 
jeśli byłeś zadowolony z wybranego 
kierunku i studiowałeś go z wielkim 
entuzjazmem. W takiej sytuacji 
warto dotrzeć do źródeł przyczyny 
niezadowolenia – czy czujesz, że 
nie pasujesz do zawodu, czy może 
problemem jest wybrany pracodawca, 
firma, a nawet szerzej – branża. Być 
może rozwiązaniem okaże się zmiana 
specjalizacji, obszaru działania, profilu 
przedsiębiorstwa, zespołu, projektu 
itd. A może postanowisz całkowicie 
porzucić zawód? Wytrwałość, cierpliwość 
i podejmowanie kolejnych prób – to 
wszystko jest ważne, ale nie ma sensu 
działać na siłę, wbrew sobie. Czasem 
lepiej zrezygnować i obrać inną drogę. 



Rozdział 3. Źle wybrałem – co zrobić?
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Jak zauważa Paweł Fortuna w swojej książce „Pozytywna psychologia porażki”: „Osobistą klęską 
jest sytuacja, w której aktywnie dążymy do realizacji celów, lecz uświadamiamy sobie, że „drabina 
jest przystawiona nie do tej ściany, co trzeba”. Na przykład karmimy naszą energią czyjeś 
ambicje lub kroczymy drogą, która być może daje społeczny prestiż, pieniądze i wpływy, ale 
nie gwarantuje poczucia spełnienia, nie jest nasza (…) Uporczywe dążenie do celu niedającego 
satysfakcji jest bardzo wyczerpujące. Robimy coś, co tylko pozornie jest dla nas dobre”.

Bądź ze sobą szczery

Miej też na uwadze, że ukończone studia nie zamykają Cię na inne doświadczenia – możesz 
poszerzać kwalifikacje w ramach szkoleń, kursów i studiów podyplomowych. Jest wiele 
przykładów historii absolwentów, którzy podjęli pracę niemającą nic wspólnego z wyuczonym 
zawodem – tylko dlatego, że mieli pasję, umiejętności, otwartość i chęć nauki.  Specjalistka ds. 
żywienia zajmuje się marketingiem, historyk jest dziennikarzem, filmoznawca – PR-owcem, fizyk 
– programistą, a ktoś po turystyce pracuje w księgowości. Pracownik korporacji zakłada własną 
działalność i zaczyna zarabiać na swoim hobby, etatowiec zostaje wolnym strzelcem i wraca do 
marzeń z dzieciństwa…Można by tak długo wymieniać. Nie przestawaj szukać własnej ścieżki!

Odważ się!

Aby jeszcze lepiej poznać samego siebie i spojrzeć na swoje dotychczasowe wybory, 
doświadczenia i działania, przygotuj notkę o sobie.  „Sporządź listę swoich zawodowych  
i niezawodowych umiejętności. Te pierwsze nie wymagają wyjaśnień. Te drugie wynikają  
z życiowego doświadczenia. Nie musisz wcale ukończyć prestiżowej szkoły kulinarnej, ale możesz 
dorastać w rodzinie, która od kilku pokoleń prowadzi restaurację. Pisz o tym, co zrobiłeś, a nie 
kim jesteś” – radzi Joanna Wrycza-Bekier w książce „Fast Text. Jak pisać krótkie teksty, które 
błyskawicznie przyciągną uwagę”. 

Ćwiczenie
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- Warto przygotować sobie listę – top ten – dziesięć firm, w których chcielibyśmy pracować. Jeśli nie 
prowadzą aktualnie rekrutacji, to i tak prześlijmy swoje dokumenty poprzez formularz aplikacyjny na 
stronie internetowej firmy. Wielu pracodawców stwarza obecnie taką możliwość – mówi Konstancja 
Zyzik, Talent Acquisition & Employer Branding Manager w Grupie Pracuj. - Jeśli myślimy o 
zmianie branży, to przede wszystkim przeglądajmy ogłoszenia i sprawdzajmy oferty pracy po to, 
żeby zaznajomić się z wymaganiami pracodawców. To najszybszy sposób, żeby dowiedzieć się, jakie 
kompetencje, kwalifikacje, języki, narzędzia i metody pracy są cenione na wybranym stanowisku. 
Dzięki temu możemy przekonać się, czego jeszcze powinniśmy się nauczyć, w jakich obszarach 
uzupełnić braki. Kolejny krok to inwestycja w rozwój, na przykład poprzez potrzebne kursy czy studia 
podyplomowe.

Expert radzi



Rozdział 4. Gdzie szukać inspiracji?
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Gdzie szukać inspiracji?

Inspiracji w wyborze ścieżki zawodowej możesz szukać… wszędzie! Rozmowa z przyjacielem, 
spotkanie branżowe, konferencja na uczelni, przeczytana książka lub obejrzany podcast, 
niedawna podróż, zdobyte doświadczenie – źródeł wiedzy może być wiele. 

Przydatne mogą być też:
›  Wystąpienia mówców motywacyjnych i inspiracyjnych, prezentacje TED 
›  Poradniki i pozycje książkowe związane z coachingiem, rozwojem, psychologią, motywacją itp.  
Np. John M. Oldham, Lois B. Morris, Twój psychologiczny portret psychologiczny 
Simon Sinek, David Mead, Peter Docker, Znajdź swoje dlaczego. Droga do poczucia spełnienia  
i wewnętrznej motywacji 
Stephen R. Covey, 7 nawyków skutecznego działania 
Paweł Fortuna, Pozytywna psychologia porażki 
Maria Konnikova, Myśl jak Sherlock Holmes  
Agata Napiórska, Jak oni pracują

Biografie ludzi sukcesu
›  Np. Isaacson Walter, Steve Jobs 
Henry Ford, Moje życie i dzieło

Publikacje branżowe online oraz książki związane z wybraną profesją
›  Np. Rachel Hofstetter, Ugotuj swój biznes. Historie miłośników jedzenia, którzy swoją pasję 
zamienili w karierę 
John Sonmez, Kariera programisty. Jak budować doświadczenie, przejść rekrutację i zdobyć 
pracę marzeń

Blogi i strony związane z rozwojem kompetencji, rekrutacją, karierą
›  https://www.paniswojegoczasu.pl/
›  http://www.dobrarekruterka.pl/
›  https://porady.pracuj.pl/

Analizy i raporty, wykaz zawodów deficytowych i nadwyżkowych
›  https://www.gov.pl/web/rodzina/analizy-rynek-pracy
›  http://media.pracuj.pl/releases/raporty




