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3 pytania
1.  Kim jestem? 
 
2.  Jakie są Twoje największe osiągnięcia i kluczowe umiejętności, czyli 

Obszar specjalizacji 
 
3.  Gdzie chcesz pracować i jaki jest Twój cel zawodowy? W jakim 

kierunku chcesz się rozwijać w przyszłości 

+ zawierać coś charakterystycznego dla Ciebie. 



PROFIL ZAWODOWY
 

DOBRZE:
Jestem managerem z 8-letnią międzynarodową praktyką w zarządzaniu IT. W 
Allianz pełniłem funkcję administratora IT dla krajów bałtyckich, prowadząc 
projekty według metodologii Prince2. W PZU chciałbym zbudować 
efektywny zespół specjalistów IT, który zajmie się wdrażaniem nowych 
systemów. 

ŹLE:
Studiowałem na wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki 
Krakowskiej. Mam doświadczenie w pracy z zespołem w branży IT. Cechuje 
mnie odpowiedzialność, kreatywność i chęć rozwoju. Mam 38 lat, jestem 
żonaty i mam dwójkę dzieci. 



PROFIL ZAWODOWY
 
DOBRZE:
Menadżer z 7-letnim doświadczeniem w branży automotive, z sukcesami w 
zarządzaniu spółką 100-osobową, szuka rozwoju w project managemencie, 
najlepiej w firmie z polskim kapitałem.  

ŹLE:
Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu i koordynowaniu szuka 
nowych wyzwań 

 
 



PROFIL ZAWODOWY
 

DOBRZE:
Student 3-go roku informatyki i biologii, pasjonat piwowarstwa, szuka 
rozwoju w zakresie inteligentnych sieci neuronowych.  

ŹLE:
Ambitny student szukający ciekawej pracy, nastawiony na rozwój. 



PROFIL ZAWODOWY
 

DOBRZE:
Mam 10-letnie doświadczenie w branży logistycznej, w tym 7-letnie w zarządzaniu 
operacjami magazynowania. Wiem, jak zapewniać odpowiednie funkcjonowanie 
magazynu o powierzchni 20 000 m2. Potrafię koordynować pracę dużych zespołów 
(powyżej 100 osób). W firmie JAS-FBG chciałbym zająć się optymalizacją kosztów. 

ŹLE:
Jestem doświadczonym pracownikiem branży logistycznej, zajmującym się również 
operacjami magazynowania. Zapewniam odpowiednie funkcjonowanie magazynów i 
doskonale koordynuję pracę dużych zespołów. W pracy cechuje mnie dokładność, 
punktualność i nastawienie na osiągnięcie zamierzonych rezultatów. Dobrze radzę 
sobie w pracy pod presją czasu. Interesuję się piłką nożną, a prywatnie biorę udział w 
amatorskich wyścigach samochodowych. 



PROFIL ZAWODOWY
 
DOBRZE:
(Kim jesteś?) Jestem Senior Account Managerem z 7-letnim 
doświadczeniem w zarządzaniu projektami komunikacyjnymi (ATL, BTL i 
digital) zdobywanym w międzynarodowym agencjach reklamowych.  
(Jaki jest Twój obszar specjalizacji?) Skutecznie zarządzałem i wdrażałem 
kampanie reklamowe dla klientów z sektora usług, finansów czy 
telekomunikacji,. Koordynowałem również pracę 10-osobowego zespołu.  
(Jaki jest Twój cel zawodowy?) Poszukuję pracy jako Menedżer ds. 
Marketingu w organizacji z branży finansów. 



Piramida R.Diltsa	
ŚRODOWISKO- gdzie? Z kim? W jakim otoczeniu? 

ZACHOWANIA- Jak się zachowuję? Jak to robię 

UMIEJĘTNOŚCI- Co umiem?  

PRZEKONANIA- Co jest możliwe, a co trudne?  
Co myślę o świecie i ludziach  

WARTOŚCI- Co jest ważne? Po co to robię?  

TOŻSAMOŚĆ- Kim jestem?  

MISJA- Jaki jest cel globalny? Dokąd zmierzam?  

WIZJA- Jaki to ma sens? Kto jeszcze w to wierzy?  

Fot.istock	



ZAPRASZAM!
 
KOLEJNE WYDARZENIA:
18.02- Webinar- Omówienie badania Gallupa
29.02- Warsztat otwarty- W poszukiwaniu moich talentów- 
Warszawa w g. 9.30-14.30
MAJ- Już niedługo pojawi się PLANNER ROZWOJU OSOBISTEGO!
 


