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Przedmowa - Stephen Moroz

„Dyrektor szuka pracy” to świetna, profesjonalna książka przedstawiająca zarys zasad, których warto 

przestrzegać zarządzając swoją karierą oraz podczas poszukiwania pracy. Książka jest nie tylko 

bardzo pożyteczna, ale również z przyjemnością się ją czyta. Szczególnie podobało mi się, że Sandra 

Bichl i jej zespół zgromadzili bogatą kolekcję opinii i rad od różnorodnych grup, w tym prezesów, 

dyrektorów HR, konsultantów HR i osób szukających pracy. Przywołano wiele istotnych kwestii, nie 

tylko pod względem narzędzi i metodologii, ale również pod względem postawy i zachowania. Książka 

zawiera na przykład najistotniejsze kwestie dotyczące rozmów kwalifikacyjnych, przygotowywania CV i 

aplikacji na oferty pracy. Dotyka również kluczowe sprawy, takie jak: planowanie, kontrolowanie 

swojego ego i utrzymywanie komunikacji na sympatycznym, uczciwym i ludzkim poziomie. 

Częsta sprzeczność poglądów osób spowodowały, że ta książka jest jeszcze bardziej bogata i 

przydatna. Zasadniczo szukanie pracy nie należy do nauk ścisłych i większość kwestii sprowadza się 

do osobistych preferencji. Moja rada: przeczytaj tę książkę od początku do końca i na podstawie 

barwnej mieszaniny doświadczeń i rad osób, z którymi zostały przeprowadzone wywiady, rozwiń swoje 

własne podejście. 

Podsumowując, kierowanie swoją karierą jest kwestią niezwykle istotną, ale na ogół większość 

profesjonalistów poświęca na to bardzo mało czasu lub nie poświęcają go wcale. Gorąco polecam, aby 

wszystkie osoby z środowiska tzw. biznesowego i również ci spoza niego – niezależnie od wysokości 

stanowiska – przeczytali tę książkę i stosowali na bieżąco zawarte w niej zasady – nie tylko wtedy kiedy 

szukają nowej pracy, ale w proaktywny sposób w trakcie całej swojej kariery. Poświęcając czas na 

przeczytanie tych materiałów, oddajesz sobie i swojej karierze wielką przysługę.

 Istambuł, Turcja, Marzec 2012

Stephen Moroz

Stephen zna wszystkie cztery strony procesu rekrutacyjnego od kuchni. Najpierw wspinał się po 

drabinie korporacyjnej od stanowiska Specjalisty ds. Marketingu przez Przedstawiciela Handlowego do 

Dyrektora Amerykańskiej Izby Handlowej w Turcji. Potem będąc Regionalnym Dyrektorem Sprzedaży 

Xeroxa, Stephen zdecydował zmienić strony: z pracodawcy i osoby szukającej pracy na headhuntera. 

Spędził prawie 9 lat w Hudsonie w Rumunii jako Country Manager i niedługo po tym przeniósł się do 

Amrop w Turcji, gdzie pracował jako Konsultant i Regionalny Manager ds. Projektów. Od 2010 roku 

Stephen jest Coachem Kariery w Sabancı University School of Management w Istambule w Turcji, 

gdzie może korzystać ze swojego różnorodnego doświadczenia w najbardziej synergiczny sposób z 

możliwych.
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Współautorzy

W porządku alfabetycznym

Sandra Bichl, Założyciel & Anioł Kariery

Sandra rozpoczęła swoją międzynarodową karierę w rekrutacji w czerwcu 2002 roku w Budapeszcie na 

Węgrzech w TMP Worldwide (obecnie Hudson) w dziale rekrutacji prawniczej, teraz znanym jako 

Legalis. Pracowała z kadrą zarządzającą w Europie Środkowo-Wschodniej, zarówno w Budapeszcie, 

jak i Warszawie. Po krótkiej przerwie w rekrutacji Sandra zdecydowała się na zmianę. Nie przeniosła 

się jednak do pracy w wewnętrznym dziale firmy, jak postępuje w pewnym momencie swojej kariery 

większość konsultantów HR z firm rekrutacyjnych, lecz przeszła na (jak lubi to nazywać) „trzecią stronę" 

procesu rekrutacji, czyli wsparcie osób na wysokich stanowiskach w procesie poszukiwania pracy. 

Sandra pracuje w 4 językach: angielskim, polskim, niemieckim i hiszpańskim. 

Magdalena Łuczyńska, Fotograf

Magdalena dołączyła do InternetFit.com – siostrzanej firmy Aniołów Kariery – w listopadzie 2011 jako 

fotograf specjalizujący się w sesjach zdjęciowych do CV oraz budowania wizerunku internetowego (co 

oznacza, że ściśle wspiera klientów Aniołów Kariery). Magdalena idealnie łączy swoje dotychczasowe 

doświadczenia zawodowe, czyli pracę na stanowisku Asystentki Zarządu w Assmann Ladenbau i 

Koordynatora ds. Rekrutacji w branży medycznej na rynku niemieckim z pasją do fotografii. Magdalena 

pracuje po polsku, angielsku i niemiecku, co sprawia, że idealnie pasuje do naszego zespołu.

Agnieszka Piątkowska, Anioł Kariery

Agnieszka jest Dyrektorem Zarządzającym niszowej firmy rekrutacyjnej Big Fish, która działa wyłącznie 

w branży zakupów i logistyki. Od maja 2004 roku prowadzi w Europie Środkowo-Wschodniej projekty 

rekrutacyjne typu „green field” (poszukiwanie kandydatów dla firm, które dopiero wchodzą na nowy 

rynek / budują swój zespół od początku), „pool search” (aktywne prezentowanie kandydatów, których 

profile mogą być interesujące dla danej firmy bez określonych stanowisk) i „executive search” 

(rekrutacja managerów piastujących wysokie funkcje w organizacji). W Aniołach Kariery, gdzie 

Agnieszka pracuje przy wybranych projektach, ma możliwość w pełni realizować swoją pasję, którą 

odkryła podczas studiów podyplomowych na kierunku „Doradztwo Zawodowe, Kierowanie Rozwojem i 

Coaching” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Agnieszka pracuje po polsku i po angielsku.

Joanna Wasilewska, Assessor & Psycholog 

Joanna łączy doświadczenie zdobyte w korporacjach (Vattenfall, ING Financial Services) z 

umiejętnościami nabytymi w najlepszych firmach doradczo-szkoleniowych w Warszawie i w Wiedniu. 
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Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zdobyła 2 specjalizacje: 

Psychometria oraz Psychologia Organizacji i Pracy. Ukończyła studia podyplomowe „Szkoła Trenerów 

Treningu Grupowego" na Uniwersytecie Warszawskim. Joanna posiada dyplom Praktyka NLP 

uzyskany w Polskim Instytucie NLP oraz certyfikat uprawniający do stosowania narzędzia Extended 

DISC®. W październiku 2011 roku zaprojektowała Competence Center dla Aniołów Kariery. Jest to 

narzędzie, które po raz pierwszy w Polsce, pozwala osobom na stanowiskach dyrektorskich na wzięcie 

udziału w Assessment and Development Center na rynku B2C. Joanna pracuje po polsku i po 

angielsku oraz mówi dobrze po niemiecku.

Anna Zadrożna, Anioł Kariery & Assessor

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim, w 

lutym 2001 roku Anna zaczęła pracować jako Researcher w TMP Worldwide (obecnie Hudson). Po 

prowadzeniu rekrutacji w sektorach: farmacja, przemysł (ciężki), budownictwo, IT i FMCG, w 

październiku 2006 roku Anna zrezygnowała z dotychczasowej pracy, najpierw aby zostać starszym 

specjalistą HR w Polskich Liniach Lotniczych LOT, a następnie HR Managerem w polskim oddziale 

międzynarodowej firmy BDO z branży księgowości i audytu. W międzyczasie Anna ukończyła dwa 

kierunki podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego: „Zarządzanie Kompetencjami Pracowników” i 

„Coaching Profesjonalny - Metody i Praktyka". Anna dołączyła do Aniołów Kariery w grudniu 2011 roku. 

Pracuje po polsku i angielsku. 

Pomoc Mini Aniołów

Na końcu, chociaż nie są najmniej ważni, chcielibyśmy wspomnieć i podziękować za gorliwe wsparcie, 

jakie otrzymujemy od naszych „Mini Aniołów". Mini Anioły – prawa ręka naszych Aniołów Kariery – 

pomagają nam na każdym etapie naszej pracy: od poszukiwań informacji przez formatowanie do 

parzenia kawy i herbaty dla naszych klientów.

* * * * * * * * * *

Executives

Osoby, które brały udział w wywiadach w porządku alfabetycznym według nazwy firmy: 

Jednak zanim przejdziemy do listy: niektórzy Konsultanci Executive Search (czyli konsultanci, którzy 

poszukują managerów pełniących wysokie funkcje w strukturach firmy), Prezesi, Dyrektorzy HR, jak 

również nasi dawni i obecni klienci byli na tyle mili, że podzielili się z nami swoją wiedzą i 

doświadczeniem, mimo że od początku było jasne, że polityka ich firm lub sytuacja zawodowa nie 

pozwolą im na imienny komentarz. Dziękujemy Wam bardzo!
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Corinne Klajda
Senior Partner
Head of the Consumer Goods & Retail Practice Group
Accord ECE |www.accord-ece.com

Jerzy Potocki
CEO & Managing Partner, Polska

AIMS International Poland | www.aims-international.net

Konrad Kopyra
CEO, Polska

Alchem Grupa | www.alchem.com.pl

Artur Skiba
Managing Director, Polska

Antal International | www.antal.com

Daniel Łupiński
Country Manager & Board Member, Polska

Devonshire | www.devonshire.pl

Magdalena Bucka
Managing Director, Europa

Edison Morgan | www.edisonmorgan.com

Żaneta Berus
CEO & Managing Director, Polska

Warszawskie Centrum ExpoXXI | www.expoxxi.pl

7



Seamus Pentony
Regional Managing Partner

Headcount Solutions | www.headcount.pl

Kalina Karwańska
CEO & Managing Partner, Polska

HR Solutions | www.hrsolutions.pl

Piotr Kępka
Senior Consultant

Huberts Mozes & Partners | www.hmp.pl

Katarzyna Grzybowska-Tomaszek-Tomaszek
Managing Director

Human 2 Business | www.h2b.com.pl

Beata Bukowska
Partner

Human 2 Business | www.h2b.com.pl

Andrzej Kensbok
Principal

Kienbaum | www.kienbaum.pl

Ewa Adamczyk
Chief Executive Officer
Head of Banking, Finance & Legal Services

NAJ International | www.naj.com.pl
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Albina Woźniak-Fyda
Partner, Polska

Nelson Lamartine | www.nelsonlamartine.com

Dominika Ludwiczak
HR Director

Sage | www.sage.com.pl

Mark Hamill
Global Managing Director

SpenglerFox | www.sage.com.pl

Joanna Sztandur
Founder

Successful HR | www.successfulhr.com

Sylwia Rzemieniewska
Managing Director, Polska

Target Executive Search | www.targetexecutivesearch.com

Jeśli po przeczytaniu tego e-booka masz jakieś uwagi lub wydaje Ci się, że brakuje Twojego loga, 

proszę nie wahaj się skontaktować się bezpośrednio z Sandrą Bichl: Sandra.Bichl@CareerAngels.eu. 

* * * * * * * * * *

Wstęp

„Są Dyrektorzy i Dyrektorzy. Czasami dyrektor jest bardziej jak manager, a czasami jest odwrotnie. Nie 

przywiązujemy wagi do nazwy stanowiska. Jesteśmy świadomi, że nomenklatura stanowisk jest 

zróżnicowana. Zawsze patrzymy na zakres odpowiedzialności i skrupulatnie go analizujemy” – mówi 

Dominika Ludwiczak. 
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Dla tych dyrektorów, którzy cenią swój czas, podajemy trzy główne wskazówki płynące z książki, które 

są podsumowaniem rad Dyrektorów Generalnych, Dyrektorów HR, Konsultantów Executive Search, 

psychologów i oczywiście Aniołów Kariery:

1) Zanim zaczniesz szukać pracy, odpowiedz sobie na pytania: „Czego szukam? Jaką mam 

motywację? Jakie mam kompetencje? Jakie są moje główne umiejętności?”. Im dokładniejsze będą 

odpowiedzi, tym lepiej będziesz w stanie zakomunikować swoje oczekiwania headhunterowi lub 

potencjalnemu pracodawcy.

2) Poświęć do 5 godzin swojego czasu na przygotowanie profesjonalnego (!) CV, które będzie 

zawierało dobrze napisane podsumowanie Twojej kariery, Twoje doświadczenie zawodowe – w tym 

Twoje osiągnięcia – i wykształcenie. Jeśli zdecydujesz się na zamieszczenie zdjęcia, zadbaj o to, żeby 

było profesjonalne.

3) Przed spotkaniem z potencjalnym pracodawcą lub headhunterem: przygotuj się, przygotuj się, 

przygotuj się! 

Graficznie wygląda to tak:

Jeśli jesteś zaskoczony oczywistością tych 3 punktów to wiedz, że my również byliśmy. Kiedy 

zaczęliśmy pisać tę książkę, ośmieliliśmy się przewidzieć około 90% odpowiedzi (my, Anioły Kariery, 

jesteśmy dawnymi headhunterami lub Managerami HR czy Psychologami i pracujemy z executives 

poszukującymi pracy od ponad 10 lat). Szczerze mówiąc, naprawdę spodziewaliśmy się trochę bardziej 

wyrafinowanych rad. Wydaje się, że ogólna świadomość kandydatów polskiego Top Managementu, 

którzy szukają pracy, jest raczej nadal niska.

Dlatego potraktuj to pierwsze wydanie jako początek. Chcemy i będziemy aktualizować zawartość i 

doradzać świadomym zawodowo osobom na stanowiskach dyrektorskich. Zaglądaj więc na naszą 

stronę internetową, żeby ściągnąć najnowszą wersję. Jeśli chcesz być wśród osób, które otrzymają ją 
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jako pierwsi, napisz do mnie e-mail na Sandra.Bichl@CareerAngels.eu.

Przyjemnego czytania, 

Sandra Bichl

* * * * * * * *

Część 1: Proces poszukiwania pracy – krok po kroku 

Krok 1: Świadome kierowanie swoją karierą

Jak powiedziała Corinne Klajda: „Są dwie grupy dyrektorów: ci, którzy mają pracę i ci, którzy jej nie 

mają. Jeśli należysz do pierwszej grupy, dziękuj Bogu i czekaj na lepszy „klimat ekonomiczny" i 

poprawę na rynku pracy”. Lub jak powiedział Seamus Pentony: „Rok 2008 jest już za nami. Możliwości 

nie pojawiają się tak często. Więc jeśli możesz, zostań w obecnej pracy podczas poszukiwań nowej. 

Łatwiej jest znaleźć pracę, kiedy ją masz”.

„Jeśli straciłeś pracę, to zakładając że możesz sobie na to pozwolić, zrób sobie miesięczne lub 

dwumiesięczne wakacje, aby móc przemyśleć, co robić dalej. W żadnym wypadku nie panikuj! Jeżeli 

sporo czasu spędziłeś u poprzedniego pracodawcy, to oznacza, że musisz być dobry. Daj sobie czas 

na odnowienie kontaktów ze znajomymi i rodziną i zadaj sobie pytanie: Co chcę teraz robić? Może to 

czas, żeby rozkręcić własny biznes? Pobyt w obcym kraju może dać Ci możliwość spojrzenia na 

wszystko z innej perspektywy i dostrzeżenia rzeczy wcześniej niezauważanych” – mówi Artur Skiba. 

„Jeśli masz pracę, nie zmieniaj jej dopóki nie znajdziesz nowej” – sugeruje Jerzy Potocki. Anonimowe 

Źródło ma inne zdanie: „Nie czekaj i nie relaksuj się. Możesz zacząć poszukiwania od razu. Zasiej, 

żeby móc zebrać plony pół roku później”.

„Kiedy osoba na dyrektorskim stanowisku opowiada mi o zamiarze zmiany pracy, staram się 

uświadomić jej, co to dla niej rzeczywiście oznacza, czego powinna oczekiwać od całego procesu i że 

może on zająć trochę czasu” – mówi Piotr Kępka. 

Chęć zmiany pracy może mieć wiele przyczyn:

- Zostałeś lub zostaniesz zwolniony.

- Czujesz nudę spowodowaną monotonią obecnej pracy i potrzebujesz nowych wyzwań.

- Pracujesz w firmie, w której panuje niezdrowa atmosfera.

- Nie zgadzasz się z zarządem, swoimi przełożonymi lub nowymi kierunkami, które obrała firma.

- Czujesz, że „się dusisz", ponieważ pracujesz tam już ponad 10 lat.

- Zderzyłeś się ze szklanym sufitem.
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- Chcesz zarabiać więcej.

- Chcesz zmienić miejsce zamieszkania, a nie jest to możliwe u Twojego obecnego pracodawcy.

- Inna branża wydaje Ci się bardziej interesująca.

„Wielu szukało przez ostatnie 12 miesięcy. Pozostań aktywny. Odłóż na bok swoje ego i przyjmij niższe 

stanowisko. Bądź bardziej elastyczny, nawet jeśli to oznacza mniejsze wynagrodzenie” – radzi Corinne 

Klajda. „Jeśli nie masz innego wyjścia, bądź w kontakcie z firmami rekrutującymi, które działają w 

sektorze interim management. Dzięki temu będziesz mieć zajęcie, zyskasz czas, a może się to obrócić 

w stałą posadę” – mówi Mark Hamill.

Albina Woźniak-Fryda obserwuje: „Chociaż pracujemy dla firm, postrzegamy każdego klienta jako 

indywidualną osobę z różnymi potrzebami. My, Konsultanci Executive Search, wykonujemy zawód 

zaufania publicznego i naszym zadaniem jest zagłębienie się w problem i zadawanie wiele pytań obu 

stronom, aby upewnić się, że ich oczekiwania i potrzeby pokrywają się. Nie chodzi o zakończenie 

projektu najszybciej jak to tylko możliwe. Zależy nam na tym, aby zapobiegać sytuacjom, kiedy 

kandydat przyjmuje ofertę nie dlatego, że naprawdę czuje, że to dobry wybór, ale ponieważ chce 

wyrwać się z obecnej pracy. Podjęcie pochopnej lub powierzchownej decyzji zawodowej może mieć 

poważne, trudne do odwrócenia konsekwencje. Sprzedawanie każdego kandydata za wszelką cenę nie 

leży w naszym interesie, ponieważ obowiązuje nas okres gwarancji i gdybyśmy pozwalali na takie 

sytuacje, musielibyśmy powtórzyć poszukiwania”. 

Pytania, które powinieneś sobie zadać i na które warto sobie odpowiedzieć przed (!) rozpoczęciem 

poszukiwania pracy:

- Co chcę później robić?

- Dlaczego chcę zmiany? Co mnie napędza do działania: frustracja czy motywacja?

- Gdzie chcę pracować? W jakich firmach?

- Jak mój następny krok pasuje do całego planu mojej kariery?

- Czego oczekuję od nowego stanowiska i na ile realne są te oczekiwania?

- Jak wygląda moja zawodowa analiza SWOT? Jakie są moje mocne i słabe strony?

- Co sprawia, że wyróżniam się na rynku pracy?

- Ile chcę zarabiać? 

- W jakiej kulturze korporacyjnej chcę pracować?

- Jak powinien wyglądać zakres moich obowiązków?

- Na co jestem otwarty? Jakie są moje ograniczenia?

- Ile czasu mogę realnie poświęcić na poszukiwanie pracy?

- Jakie są moje główne kwalifikacje?

- Czy chcę się przeprowadzać? Czy moja rodzina tego chce?
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Jeśli nie rozprawisz się z powyższymi pytaniami, czekają Cię bardzo trudne i najprawdopodobniej 

nieudane rozmowy z headhunterami lub potencjalnymi pracodawcami. Głównym narzędziem 

używanym w procesie rekrutacji do oceny Twoich kompetencji, zarówno przez headhunterów jak i 

specjalistów HR, są dogłębne rozmowy na temat kompetencji, zazwyczaj przeplatane pytaniami 

dotyczącymi Twojej dotychczasowej kariery. 

Kalina Karwańska sugeruje: „Znajdź na samym początku sojusznika w poszukiwaniach pracy; warunki 

na rynku dynamicznie się zmieniają – co chwilę pojawiają się konsolidacje i fuzje – dobrze jest mieć 

kogoś, kto Ci doradzi. Dlatego, poza swoją siecią networkingową, warto jest mieć kogoś, kto zna rynek: 

headhuntera lub doradcę zawodowego. Musisz skonfrontować swoje odczucia z tym, co ma do 

zaoferowania rynek i określić ich wypadkową”.

Podczas wywiadów dowiedzieliśmy, że niektóre firmy Executive Search używają innych metod (jako 

zintegrowaną część procesu lub tylko na prośbę klienta). Większość polega jednak tylko na 

doświadczeniu i ocenie swoich konsultantów. Oto reakcja Dyrektora Zarządzającego z jednej z firm 

Executive Search, kiedy zapytaliśmy, czy używają podczas oceny AC/DC (żargon rekrutacyjny: skrót od 

Assessment/Development Center): „AC? Co to oznacza?”.

Najczęściej używane testy to: Extended DISC®, Facet5, ProfileXT®, NEO-FFI, testy SHL, oraz testy 

Petera Saville'a. Kandydaci, którzy trafią na tzw. krótką listę mogą zostać poproszeni o wzięcie udziału 

w Assessment Center.

Poprosiliśmy konsultantów Executive Search, aby na podstawie własnych doświadczeń opisali jak 

trafnie dyrektorzy oceniają swoje kompetencje. „Możemy częściowo odpowiedzieć na to pytanie bardzo 

precyzyjnie. Elementem kompetencji kandydatów jest ich model osobowości zawodowej. Jednym z 

testów jakich używamy jest Facet5 – narzędzie, które ocenia psychologiczny profil kandydata – 

wymaga, aby uczestnik ocenił samego siebie na początku sesji feedbackowej, zanim otrzyma raport z 

oceną. Stąd wiemy, że dyrektorzy zazwyczaj oceniają prawidłowo 3 z 5 głównych wymiarów 

kompetencji. A to daje dokładność na poziomie 60-70%” – podsumowuje Kalina Karwańska.

Większość respondentów zgadzała się z powyższą wypowiedzią, ale oczywiście odpowiedzi jakie 

usłyszeliśmy były bardzo zróżnicowane: od „świadomość jest generalnie niska, ale zwiększa się” do 

„jeśli ktoś jest Prezesem, musi znać samego siebie”.

Seamus Pentony uważa, że executives, którzy odnoszą największe sukcesy, są raczej skromni i 

umniejszają swoje umiejętności. Anonimowe źródło podaje następujący przykład: „Większość 

executives uważa, że jedną z ich kluczowych kompetencji jest „kierowanie zmianą”, jednak często to 

nie jest prawda”.

A tak widzi to Dominika Ludwiczak: „Są kandydaci, którym brakuje autokrytycyzmu. Są też kandydaci, 
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którzy bardzo otwarcie mówią o swoich mocnych i słabych stronach. Tego typu osoba jest dużo bardziej 

wartościowa, ponieważ zna siebie lepiej, okazuje dojrzałość i jest w stanie szczerze powiedzieć „ta 

część biznesu lub zakresu moich obowiązków nieszczególnie mnie fascynuje, ale poradziłem sobie z 

tym w następujący sposób”.

Zadaj więc sobie pytanie: „Czy obiektywnie oceniam swoje kompetencje?”. Jeśli nie masz pewności, 

dowiedz się!

Jeśli znasz metodę Assessment, Development & Competence Center, możesz ominąć kolejną część.

* * * * *

Assessment Center, Development Center, Competence Center - Joanna Wasilewska

Assessment Center (centrum oceny) to najbardziej rzetelna i trafna ze znanych obecnie metod 

selekcji kandydatów do pracy. Pozwala znacznie zwiększyć trafność doboru pracowników w stosunku 

do procesów rekrutacyjnych opartych jedynie na samej rozmowie rekrutacyjnej – z tego powodu jest 

coraz częściej wykorzystywana w procesie doboru kandydatów do pracy, w szczególności na 

stanowiska średniego i wyższego szczebla, wiążące się z większymi potencjalnymi kosztami 

zatrudnienia niewłaściwej osoby. Wysoka trafność oceny związana jest z możliwością obserwacji 

realnych zachowań kandydatów, w przeciwieństwie do bazowania na deklaracjach składanych podczas 

wywiadów, zastosowania różnorodnych technik diagnostycznych oraz wykorzystania oceny wielu 

obserwatorów, co gwarantuje większy obiektywizm diagnozy. 

Assessment Center to wielowymiarowa ocena kompetencji dokonywana na podstawie obserwacji 

zachowania uczestników w wielu ćwiczeniach przez zespół wykwalifikowanych obserwatorów. Metoda 

ta wykorzystuje różnorodne techniki umożliwiające obserwację zachowania w sytuacjach zbliżonych do 

realnych sytuacji zawodowych (scenki, symulacje) oraz narzędzia takie jak kwestionariusze i testy 

psychologiczne, wywiady, studia przypadku. Na podstawie wyników tych ćwiczeń, tworzony jest opis 

funkcjonowania kandydata do pracy w odniesieniu do modelu kompetencyjnego danej firmy i 

dokonywana jest ocena jego dopasowania do wymagań stanowiska. 

Development Center (centrum rozwoju) różni się od typowego Assessment Center przede wszystkim 

celem, którym w tym wypadku nie jest wybranie najlepszych kandydatów na dane stanowisko, lecz 

wskazanie silnych i słabych stron uczestników w celu zaplanowania dalszych kroków rozwojowych. 

Centrum rozwoju może przebiegać identycznie jak centrum oceny lub też może zakładać otrzymanie 

przez uczestników indywidualnej informacji zwrotnej po każdym ćwiczeniu, co umożliwia rozpoczęcie 

procesu uczenia się już w trakcie sesji. 

Competence Center łączy w sobie elementy Assessment i Development Center w zależności od 
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potrzeb klienta. Oprócz diagnozy silnych i słabych stron oraz elementu doskonalenia kompetencji, 

dzięki natychmiastowej informacji zwrotnej, umożliwia również wskazanie kandydatowi możliwych 

ścieżek kariery, dopasowanych do jego predyspozycji. Zastosowanie zindywidualizowanego podejścia i 

orientacja na rozwój kompetencji obniża poziom stresu odczuwanego przez uczestników w związku z 

sytuacją oceny, który często uniemożliwia pełne zaprezentowanie swoich kompetencji w przypadku 

klasycznego Assessment Center. 

Udział w Competence Center jest szczególnie korzystny w przypadku:

1) Planowania radykalnej zmiany kierunku rozwoju zawodowego

2) Dążenia do objęcia stanowiska kierowniczego w sytuacji stosunkowo małego 

doświadczenia w tym zakresie

3) Poszukiwania nowych ścieżek rozwoju zawodowego, w pełni odpowiadających potencjałowi i 

zainteresowaniom

4) Chęci lepszego poznania siebie przed wzięciem udziału w procesie rekrutacji

5) Rozważania awansu na stanowisko dyrektorskie

Udział w Competence Center pozwala zaoszczędzić czas i nakłady ponoszone na udział w rekrutacji 

na stanowiska, na których kandydat ma małe szanse odniesienia sukcesu. Wyobraźmy sobie sytuację 

dyrektora operacyjnego, świetnego specjalisty w swoim fachu, który postanawia dostać się do zarządu 

firmy. Poświęca czas na spotkania z coachem, podczas których wspólnie wypracowują strategię 

realizacji tego celu. Jednak mimo wysokich kompetencji w zakresie swoich obowiązków, osoba ta nie 

posiada umiejętności przywódczych i umiejętności wywierania wpływu na innych. Zdiagnozowanie luki 

kompetencyjnej na wczesnym etapie przygotowań pozwoli w tym przypadku udoskonalić umiejętności 

przed podjęciem działań lub uniknąć frustracji związanej z wyborem nieodpowiedniej ścieżki kariery.

* * * * *

Podsumowując: świadomość, gdzie obecnie się znajdujesz i do czego dążysz, jest kluczem do 

sukcesu. Bez tego nie powinieneś zrobić następnego kroku.

* * * * *

Krok 2: Przygotowanie planu działania

Większość Konsultantów Executive Search mówiła jednym głosem, że: „Znalezienie nowej pracy jest 

pracą samą w sobie”. Potraktuj to jak projekt i zdefiniuj ramy czasowe, budżet oraz przeznaczone 

zasoby, ponieważ jak porównuje Albina Woźniak-Fryda: „Zmiana pracy to nie to samo, co zmiana 

samochodu”.

Ile czasu należy sobie na to zarezerwować? Z naszego doświadczenia wynika, że przygotowanie 
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wszystkich dokumentów i profili online nie powinno zabrać Ci więcej niż 2-3 tygodnie. Wszystko, co 

dzieje się potem jest kwestią systematyczności. Świetnym narzędziem do śledzenia Twojej aktywności 

jest zwykły arkusz w Excelu. Powinieneś poświęcić w optymalnym przypadku 80-100 godzin w trakcie 3 

miesięcy i dodatkowo średnio 20 godzin miesięcznie w następnych miesiącach, aż znajdziesz ofertę, 

która będzie dla Ciebie satysfakcjonująca. 

Następujące czynności powinny być uwzględnione (każda z tych kwestii zostanie szczegółowo 

przedyskutowana w tej książce): 

- odpowiadanie na kluczowe pytania o sobie i swojej ścieżce kariery (patrz wyżej)

- przygotowywanie dokumentów: CV, portfolio projektów, wizerunku internetowego

- networking

- research & kontaktowanie się z headhunterami

- research & kontaktowanie się z potencjalnymi pracodawcami

- obserwowanie rynku

- monitorowanie portali z ogłoszeniami pracy

- przygotowanie się: symulacja rozmowy kwalifikacyjnej, raport płac itp.

Jak szybko będą przychodziły oferty? To zależy w dużym stopniu od:

a) rynku

b) Twojego poziomu doświadczenia i udokumentowanych osiągnięć

c) wysiłku, konsekwencji i regularności jakie wkładasz w proces

Z doświadczenia Konsultantów Executive Search, z którymi rozmawialiśmy, dyrektor szukający pracy 

powinien zarezerwować sobie średnio co najmniej 6 miesięcy na ten proces. Jeśli nie szukasz „jakiejś 

pracy”, ale swojej „wymarzonej pracy”, weź pod uwagę od 12 do 24 miesięcy. Niektórzy mogą 

pomyśleć „24 miesiące?!”. Tak, jeśli jesteś na przykład Regionalnym Dyrektorem Zarządzającym i 

względnie aktywnie, ale z umiarkowaniem szukasz idealnej oferty, w idealnej firmie, z idealnymi 

warunkami lub jeśli działasz w niszowej branży i nie możesz lub nie jesteś specjalnie zainteresowany 

zmianą branży.

O czym powinieneś pamiętać cały czas? Im wyżej jesteś, tym bardziej jest samotnie, co oznacza, że 

idealnych możliwości zawodowych jest niewiele i nie pojawiają się często. 

Seamus Pentony perfekcyjnie podsumował dla nas drugi etap procesu: „Jeśli nie zdołasz się 

przygotować, przygotuj się na to, że nie zdołasz odnieść sukcesu”.

* * * * *
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Krok 3: CV

„Niektórzy kandydaci wierzą, że CV jest administracyjnym lub biurokratycznym wymogiem” – mówi 

Andrzej Kensbok. 

Ten element procesu szukania pracy jest prawdopodobnie jednym z najbardziej kontrowersyjnych, co 

jest dla nas zaskakujące. Wybraliśmy najbardziej interesujące odpowiedzi na nasze pytanie „Jak ważna 

jest jakość CV?”.

„To nie jest dla mnie istotne. Ale i tak omawiam CV podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Reguła dwóch 
stron nie odnosi się do executives, szczególnie jeśli pełnili różne funkcje” – Seamus Pentony.

Mark Hamill: „Jakość CV jest całkiem ważna. Źle przygotowane CV wzbudza wątpliwości. Jeśli chodzi o 

długość, żyjemy w świecie nadmiaru informacji, dlatego lepsze krótsze niż długie. Przekonywujący 

jednostronicowiec”. 

Beata Bukowska: „Wszystkie dokumenty składane potencjalnemu pracodawcy są jak wizytówka, 

niezależnie od stanowiska, na które się aplikuje. Dlatego jakość jest bardzo ważna”.

Katarzyna Grzybowska-Tomaszek: „Jakość CV jest dla mnie bardzo ważna. Powinno mnie 

poinformować o świadomości biznesowej kandydatów i ich sukcesach. Powinno być syntetyczne i 

konkretne. Jeśli, załóżmy, Dyrektor ds. PR lub Marketingu wysyła mi niechlujne, chaotyczne CV, 

automatycznie wykluczam ich z procesu”. 

Andrzej Kensbok: „Miło jest otrzymać „miłe” CV. Ale przede wszystkim szukamy odpowiedniego 

człowieka z właściwymi kompetencjami, a nie kogoś, kto zawodowo pisze CV”.

Ewa Adamczyk: „Jakość CV się poprawia. Czcionka, gramatyka, pisownia i tabulatory to ważne 

elementy, ale nie każdy musi być ekspertem od formatowania. Podczas pisania CV kandydat powinien 

pamiętać do kogo je pisze. Kto będzie je czytał? Kandydaci powinni pamiętać, że headhunter 

zazwyczaj nie może poświęcić więcej niż 3 minuty na każdy dokument. […] Nastawienie „Jestem 

gwiazdą. Wszyscy na rynku powinni mnie znać. Domyśl się, co miałem na myśli, pisząc to zdanie” jest 

aroganckie i bardzo negatywnie wpływa na to, jak inni nas postrzegają”.

Albina Woźniak-Fryda: „Kiedy przygotowujesz CV, pamiętaj, że być może pierwszą osobą, która je 

przeczyta jest młodszy researcher z niewielkim doświadczeniem, co oznacza, że jeśli CV nie będzie 

napisane uniwersalnym językiem lub będzie zbyt suche, młodszy researcher może go nie zrozumieć, 

co wiąże się dla Ciebie z wykluczeniem z procesu rekrutacyjnego”.

Sylwia Rzemieniewska: „Jakość składanych dokumentów jest bardzo ważna, ale nie jest najważniejsza. 

Najważniejszym elementem jest rozmowa kwalifikacyjna. Kadra zarządzająca często nie ma czasu, 
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żeby przygotować swoje materiały. Nie można opierać swojej opinii na dokumencie, szczególnie jeśli 

jest to relacja między headhunterem, a osobą na dyrektorskim stanowisku szukającą pracy. Ważniejsza 

jest rozmowa telefoniczna i osobiste spotkanie”. 

Kalina Karwańska: „Jakość jest bardzo ważna, ponieważ mamy bardzo mało czasu. Zawsze mówimy 

naszym kandydatom, że nie mogą zakładać, że potencjalny pracodawca domyśli się, która z 4 stron CV 

jest najważniejsza. Często czytam przegadane CV, są one wypełnione nieistotnymi informacjami, 

zaczynają się od szkoły średniej itd. Osoba stojąca za takim CV jest albo mało kreatywna albo leniwa 

jesli zdecydowała się wysłać taką wizytówkę siebie na rynek. Nie traktuję poważnie takich CV”.

Piotr Kępka: „Im bardziej niedbałe jest CV, tym bardziej niechlujny jest kandydat. Patrzymy na estetykę, 

brak błędów. CV powinno być zapisane w formacie .pdf. Pamiętaj, że researcher często nie jest w 

stanie czytać pomiędzy wierszami. CV jest wirtualną wizytówką kandydata. Na ile poważnie traktujesz 

swoją karierę?”.

Magdalena Bucka: „Oczywiste jest, że CV dobrej jakości ułatwia pracę rekrutera. Pozwala ono 

kandydatowi na zrobienie dobrego pierwszego wrażenia. Jednak jeśli ktoś jest rekrutowany 

bezpośrednio, to motywacja kandydata leży w interesie rekrutera i dokumenty stają się mało ważne, 

ponieważ wszystko jest weryfikowane i potwierdzane podczas rozmowy kwalifikacyjnej”.

Jerzy Potocki: „Jakość jest bardzo ważna. Dokumenty nie mogą mieć błędów ani literówek. […] 

Powinny być napisane w taki sposób, żebym mógł dopasować kandydata do trwającego projektu 

rekrutacyjnego w co najwyżej 20 sekund”.

Corinne Klajda: „CV jest bardzo (!) ważne. Może zdecydować, czy będę chciała rozmawiać z 

kandydatem, czy nie. Niektórzy Konsultanci Executive Search widują średnio 8 kandydatów dziennie. 

Trudniej jest zapamiętać kandydata z niewyróżniającym się CV. Twoje CV jest jak Twój paszport, 

ponieważ zwiększa Twoje szanse na spotkanie z rekruterem na stanowiska dyrektorskie”.

Daniel Łupiński: „To, co otrzymujemy od kandydatów, jest bardzo często nieistotne. Liczy się osoba a 

nie papier. Naszą rolą jako pośredników jest przygotowanie odpowiednich dokumentów dla naszych 

klientów korporacyjnych”.

* * * * *

Jak widzisz, odpowiedzi są bardzo, ale to bardzo różne. Niemniej jednak, gdy ktoś musi wybrać 

pomiędzy dwoma równie dobrze wykwalifikowanymi osobami na dyrektorskich stanowiskach, detale 

takie jak jakość Twojego CV mogą zrobić różnicę. Z drugiej strony w niektórych firmach rekrutujących 

niedbale przygotowany dokument będzie oznaczał wstępną dyskwalifikację.

Jako headhunter i teraz jako Anioł Kariery nie otrzymałam jeszcze CV, które naprawdę zrobiłoby na 
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mnie wrażenie – jedynym wyjątkiem są życiorysy przygotowane przez Specjalistów ds. Marketingu z 

firm prawniczych. Ich dokumenty są bezbłędne, jednak nie bierzemy ich pod uwagę w naszych 

statystykach. Co więcej, one nie przekazują osobowości człowieka, ale odzwierciedlają pewne 

standardy korporacyjne.

Nie zajmujemy się klientami, którzy nie pozwalają nam przygotować swoich dokumentów aplikacyjnych, 

chyba że przychodzą na przykład tylko na symulację rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty, które 

przygotowujemy dla naszych klientów muszą być perfekcyjne. Nie toleruję niechlujnych materiałów. 

Mam alergię na nawet najmniejsze błędy, których 95% odbiorców by nie dostrzegło. Mamy wewnętrzny 

proces kontroli jakości, co oznacza, że zawsze jeden, dwa lub nawet trzy Anioły Kariery sprawdzają 

wszystko dwa razy. Kończymy pracę nad CV, gdy klient jest usatysfakcjonowany i całkowicie się z nim 

utożsamia i kiedy ja jestem usatysfakcjonowana – i uwierzcie mi, to mnie jest trudniej zadowolić. 

Nawet jeśli nie chcesz zarabiać na profesjonalnym pisaniu CV (tak jak my), powinieneś rozważyć 

następujące wskazówki:

Zanim zaczniesz pracę nad swoim CV, odpowiedz sobie na te 3 pytania:

1) Kto będzie czytał moje CV i jakie informacje będą dla nich istotne i zasadnicze?

2) Co chcę przekazać? Zazwyczaj możesz znaleźć 3 rzeczy, które Cię wyróżniają.

3) Jakie są kluczowe słowa w ogłoszeniu o pracę lub dla firmy?

A teraz przejdźmy do struktury. Znajdziesz setki formatów w Internecie. Czasami jesteśmy proszeni o 

dostarczenie kilku, na co odpowiadamy: „Wygoogluj je sobie, bo my ich nie używamy”. Każde CV 

przygotowujemy od zera, zachowując osobowość osoby szukającej pracy, ale struktura jest podobna:

1) Dane kontaktowe: najlepiej umieszczone w nagłówku, aby zaoszczędzić miejsce.

2) Profil zawodowy: kwintesencja profesjonalnego profilu. Informuje odbiorcę, czy warto jest 

kontynuować przewijanie ekranu. Jeśli musisz zamieścić zdjęcie, proszę Cię niech będzie ono aktualne 

i profesjonalne. Bardzo proszę.

3) Ścieżka kariery: zaczynając od aktualnego stanowiska. Opis głównego zakresu odpowiedzialności z 

elementem wybranych osiągnięć, najlepiej wyrażonych w konkretnych liczbach.

4) Wykształcenie: nie zawiera informacji od przedszkola do szkoły średniej. Czasami może zawierać 

istotne i ważne szkolenia.

5) Inne: inne informacje, które mogą być istotne dla czytelnika (!), a nie dla Ciebie. W tym miejscu 

należy umieścić swoje zainteresowania. Dodają całości indywidualizmu. Pamiętaj, aby zamieścić tylko 

te, które aktywnie praktykujesz i na temat których możesz konstruktywnie porozmawiać.
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Unikaj: 

- pisania w pierwszej osobie. To sprawia, że tekst się trudniej czyta. Wiemy, że są Coachowie Kariery, 

którzy twierdzą inaczej. Ale zweryfikowaliśmy to z Dyrektorami HR i Prezesami.

- zamieszczania cech charakteru lub miękkich kompetencji w stylu „Jestem kreatywną osobą”. Jesteś 

dyrektorem, a nie studentem! Całość CV powinna przedstawiać Twoją osobowość, co nie jest łatwe do 

osiągnięcia. Ale nie ma potrzeby, żeby pisać o cechach charakteru bezpośrednio.

- nie jesteśmy w stanie wystarczająco tego podkreślić, choć byśmy chciały – unikaj pisania nieistotnych 

informacji takich jak Twoja data urodzenia, stan cywilny, liczba dzieci, wszystkie szkolenia, na które 

uczęszczałeś, niezwiązane doświadczenia zawodowe jak technik TV czy kelnerka, itd.

Inne wskazówki:

- idealna długość: 2-3 strony. Co więcej, istotne informacje, które nie mieszczą się na tych 2-3 stronach, 

powinny być umieszczone w dodatkowym dokumencie, który nazywamy Portfolio projektów. Więcej na 

ten temat później.

- sprawdź dwa razy formatowanie, gramatykę, pisownię, itd.

Jak dodać indywidualny rys?

- dodając zdjęcie, które wyraża to, co chcesz zakomunikować. Żeby osiągnąć taki efekt, musi ono być 

naprawdę dobre. Ja szukałam naszego fotografa przez prawie 2,5 roku.

- możesz poeksperymentować z czcionką.

- możesz bardzo delikatnie (!) pobawić się kolorami.

Statystycznie rzecz biorcą, nasi respondenci odpowiedzieli, że tylko 15% CV byłoby traktowane jako 

pierwszorzędne, prawie 30% należy do kategorii dobrych, 35% jest średnia a reszta powinna zostać 

skasowana. Gdzie znajdzie się Twoje CV?

Aby znaleźć się po bezpiecznej stronie i nie pozwolić, by kawałek papieru decydował o całej Twojej 

karierze, lepiej być dobrze przygotowanym. To tylko maksymalnie 5 godzin Twojego czasu. Czy to 

naprawdę za wiele?

* * * * *

Krok 4: Portfolio projektów

Jak już wcześniej wspomniałam, Portfolio projektów zawiera dodatkowe istotne informacje, które nie 

zmieściły się w CV. Polecamy opisanie średnio 3 projektów, które były bardzo złożone lub zakończyły 

się spektakularnym sukcesem. Ponadto, załączniku z dobrą strukturą wyróżnia Cię jako kandydata 

zmotywowanego, dobrze przygotowanego, przekazuje Twój styl pracy i tok myślenia. Pokazuje Twoją 
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umiejętność logicznego myślenia, umiejętności analityczne i podejście do biznesu. Styl formatowania 

powinien być spójny z Twoim CV.

* * * * *

Krok 5: List motywacyjny

Nie zaprzątaj sobie nim głowy. Nikt ich nie czyta. 

* * * * *

Krok 6:   E-mail motywacyjny  

Żaneta Beruś powiedziała nam, że otrzymuje od 2 do 3 CV tygodniowo i odpowiada tylko na te e-maile, 

które są napisane przekonująco, konstruktywnie i na temat: „Poinformuj mnie w e-mailu, dlaczego 

powinnam poświęcić czas, żeby się z Tobą spotkać. Podejście kandydatów powinno być zdecydowanie 

zindywidualizowane”.

„Zawsze kiedy dostaję e-maila, który rozpoczyna się od słowa „Szanowny Panie”, a dalej nie ma 

mojego imienia, kasuję go. To Spam. Ktoś nawet nie wysilił się, by sprawdzić do kogo pisze” – mówi 

Mark Hamill.

Jerzy Potocki radzi: „Jeśli wysyłasz CV do headhuntera, upewnij się, że przekazujesz w nim właśnie to, 

czego szukasz”.

„Brak informacji na temat Twoich celów zawodowych może doprowadzić do oczywistego, ale 

nieprawidłowego założenia odnośnie Twoich oczekiwań na podstawie Twoich wcześniejszych 

stanowisk. Bardzo łatwo jest zaszufladkować kandydata” – dodaje Daniel Łupiński.

* * * * *

Krok 7: Twój wizerun  ek internetowy  

Czy zdarzyło Ci się kogoś googlować? Siebie samego? Każdy szczegół w Internecie może działać na 

Twoją korzyść lub niekorzyść. Chcesz tego pierwszego.

Kiedy czytasz te informacje, headhunterzy przeszukują Internet w poszukiwaniu kandydatów. Dlaczego 

jeszcze się z Tobą nie skontaktowali? 

Najprawdopodobniej Twoi potencjalni pracodawcy lub ich asystenci wygooglują Cię przed pierwszym 

spotkaniem.
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Prowadzę firmę pod marką „InternetFit.com”, która specjalizuje się w pomocy profesjonalistom w – jak 

to nazywamy – zdobyciu „drugiej szansy na pierwsze wrażenie”. Wiemy, że Polska w żadnym wypadku 

nie jest tak zinternetyzowana jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, ale zdecydowanie coś się 

zaczyna dziać w tym kierunku. Anna Zadrożna: „Dzwonili do mnie rekruterzy z Wielkiej Brytanii, aby 

zweryfikować moją pisemną rekomendację, którą dałam komuś na LinkedIn.com”. Corinne Klajda 

zaobserwowała, że: „W Polsce media społeczne nie są ważne jako kategoria oceny w czasie procesu 

rekrutacyjnego. Wiemy od naszych kolegów z Holandii, że tam profile są ważne i sprawdzane, aby 

uzyskać lepszy obraz, bardziej holistyczny pogląd na kandydata jako na osobę”.

Tylko dwoje Konsultantów Executive Search wśród tych, z którymi rozmawiałyśmy, przyznało, że 

sprawdzają gruntownie obecność kandydatów z krótkiej listy w Internecie. Zdarzało się, że kandydaci 

na tak zaawansowanym etapie byli eliminowani z procesu z powodu informacji tam znalezionych. Około 

50% Konsultantów twierdzi, że przegląda różne profile na LinkedIn.com lub GoldenLine.pl, ale to na 

nich nie wpływa. Służy im to jako dodatkowe źródło informacji, które pomaga zadać odpowiednie 

pytania.

Bazując na naszym doświadczeniu, zarówno z Aniołów Kariery jak i z InternetFit.com, wiemy, że na 

poziomie logiki respondenci wierzą w swoje odpowiedzi. ALE: to jest jak mówienie: „Oh, to nie jest 

ważne, jak ktoś się ubierze na rozmowę kwalifikacyjną. Nie zwracam na to uwagi”. Czy tego chcemy, 

czy nie, na emocjonalnym, podświadomym poziomie profil internetowy kandydata wywołuje jakąś 

reakcję u czytającego profil. I nic na to nie poradzimy.

* * * * *

Zdjęcie mówi więcej niż tysiąc słów – Magdalena Łuczyńska

W Polsce 75% zdjęć umieszczanych na profilach online i tych z CV jest niekorzystne. Dobranie 

odpowiedniego zdjęcia na portal biznesowy lub do CV to sprawa często pomijana i niedoceniana przez 

osoby szukające pracy i/ lub klientów.

Źle dopasowane zdjęcie, niedostateczna jakość, nieodpowiedni strój lub tło mogą zepsuć świetnie 

napisane CV, czy też profesjonalnie przygotowany profil w Internecie. Skrajne sytuacje, jak na przykład 

fotografia z imprezy lub autoportret zrobiony „z ręki” nie powinny się zdarzać, a jednak często się z tym 

spotykam. Widzę coraz więcej zdjęć, które są dość poprawne, dobrej jakości, lecz nie przyciągają, nie 

mają tego dodatkowego czynnika, dzięki któremu możesz zakomunikować, że zależy Ci na Twoim 

wizerunku, zachęcić odbiorcę do nawiązania kontaktu. 

Jakie powinno być zatem profesjonalne zdjęcie odpowiednie do budowania profesjonalnego wizerunku 

w sieci? Poza podstawowymi rzeczami, takimi jak odpowiedni strój i schludny wygląd, dobrze dobrane 

miejsce i tło oraz dobra jakość, moim zdaniem nie należy zapominać o dopasowaniu charakteru zdjęcia 
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do stanowiska, branży i osobowości. Profesjonalne zdjęcie będzie nie tylko dobrze uzupełniało Twój 

profil biznesowy, ale może ono być jednym z pierwszych czynników, który dodatkowo przyciągnie i 

przekona do Ciebie odbiorców.

* * * * *

Aby uniknąć pisania tu podręcznika na temat „Jak (nie) stworzyć profil online”, wolę skierować Cię na 

naszą stronę internetową InternetFit.com, gdzie znajdziesz pokaźną ilość zupełnie bezpłatnych 

informacji i ćwiczeń. Jedyna rzecz, jaką chcę podkreślić, to: NIE wykonuj operacji kopiuj/wklej ze 

swojego CV.

Jeśli masz już dobrze przygotowane CV, przeczytaj nasze wskazówki i postępuj zgodnie z nimi. W 

przeciągu godziny będziesz mieć doskonały profil. Kolejne 30 minut może Ci zająć aktualizacja lub 

usunięcie przestarzałych informacji, które można znaleźć na Twój temat w Internecie. 

Pytania często zadawane przez naszych klientów:

P: Czy naprawdę muszę być obecny online?

O: Tak.

P: Czy mój pracodawca nie pomyśli, że szukam pracy?

O: Nie.

P: Które portale biznesowe są odpowiednie?

O: Zdecydowanie LinkedIn.com, może GoldenLine.pl (na polskim rynku), rzadko XING.com. Zawsze 

zależy to od Twojego rynku docelowego. 

* * * * *

Krok 8: Wysyłanie CV

Gdybyście w rzeczywistości kierowali się krokami przedstawionymi powyżej, teraz bylibyście 

zaangażowani w proces poszukiwania pracy już od około 2 lub 3 tygodni. Do kogo wysyłać CV? 

Zacznijmy od najmniej efektywnych form:

1) Ogłoszenia w Internecie

Aplikowanie na setki pozycji jest jedną z najmniej efektywnych metod poszukiwania pracy, jednak nie 
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można jej lekceważyć. Już nasz drogi przyjaciel Vilfredo Pareto wiedział, że 20% wysiłku generuje 80% 

wyniku. W Aniołach Kariery 80% nie jest wystarczające. Zakładając, że chcielibyście dostać najlepszą z 

możliwych ofert pracy, nie powinniście wykluczać ogłoszeń w Internecie, ale powinniście poświęcić tej 

formie poszukiwania pracy najmniej czasu. Dotychczas tylko 5% naszych klientów przyjęło ofertę 

bezpośrednio z ogłoszeń online.

Najlepszą strategią na poszukiwanie potencjalnych ofert pracy tą metodą jest zarejestrowanie się na 2 

lub 3 najbardziej popularnych portalach z ogłoszeniami i ustawienie usługi otrzymywania automatycznie 

raz w tygodniu linków z ofertami, które najbardziej do Was pasują. Zarezerwuj sobie 30 minut z filiżanką 

Twojego ulubionego napoju na przeklikanie tych linków. Kolejny raz przypominam: im wyżej jesteś na 

drabinie korporacyjnej, tym mniej odpowiednich ofert znajdziesz. Nie aplikuj na wszystkie stanowiska, 

które wydają Ci się choć trochę interesujące. 

2) Konsultanci Executive Search

90% procesów rekrutacyjnych na poziomie executive toczy się na tak zwanym ukrytym rynku pracy, 

czyli są to procesy prowadzone bezpośrednio przez firmę, która szuka pracowników, albo przez firmy 

Executive Search.

Jak pracują headhunterzy? Mam dwóch zaprzyjaźnionych headhunterów. Czy to nie wystarczy?

Rynek rekrutacyjny jest napędzany siłą klienta korporacyjnego. Oto jego uproszczona struktura:

Krok 1: Firma X potrzebuje zatrudnić nowego managera.

Krok 2: Stwierdza, że jej wewnętrzny system rekrutacyjny nie jest odpowiedni lub wcześniejsze próby 

nie powiodły się i dlatego decyduje się zatrudnić firmę rekrutacyjną.

Krok 3: Bazując na stawianych wymaganiach, rekruter najczęściej wykonuje następujące (pożądane) 

czynności, nie kierując się określonym porządkiem:

a) Przeszukuje wewnętrzną bazę danych

b) Publikuje ogłoszenie w Internecie

c) Kontaktuje się z ludźmi z branży (networking)

d) Robi research konkurencji i kontaktuje się z potencjalnymi kandydatami

e) Przeszukuje Internet. 

Krok 4: Potencjalni kandydaci lądują na tak zwanej długiej liście.

Krok 5: Po początkowej eliminacji telefonicznej, najlepsi kandydaci są zapraszani na rozmowy 

kwalifikacyjne, a 3-5 z nich jest prezentowanych klientowi, firmie X, w formie tak zwanej krótkiej listy.
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Step 6: Po rozmowach kwalifikacyjnych z kandydatami firma X wybiera jedną osobę i podpisuje z nią 

umowę.

Ile to kosztuje? W zależności od firmy rekrutacyjnej pomiędzy 10 a 33% rocznego wynagrodzenia 

brutto i jest rozliczane albo jako success fee (co oznacza, że jeśli firma X nie zatrudniła nikogo z tych 3 

osób, nic nie jest wypłacane) lub bez względu na sukces, zazwyczaj w 2 – 3 ratach (po kroku 2, 5 i 6). 

Więc jeśli masz jednego lub dwóch zaprzyjaźnionych headhunterów, wyobraź sobie, jak duże są 

szanse, że akurat wtedy, gdy Ty będziesz szukać nowej pracy, oni będą prowadzili proces 

rekrutacyjny? Niewielkie. Aby zmaksymalizować szanse, zalecamy znalezienie 20 najlepszych 

headhunterów. Przez najlepszych mamy na myśli kompetentnych w Twojej branży i doświadczonych w 

rekrutacjach na stanowiska na Twoim poziomie.

* * *

„Żadna firma Executive Search nie ma monopolu w branży, nawet jeśli działają w niszy. Zawsze jest to 

oligopol z przynajmniej czterema, pięcioma graczami. Sprawdź, które firmy rekrutacyjne są 

niewskazane, gdyż mają umowę z Twoim obecnym pracodawcą. Dowiedz się, kto jest najbardziej 

odpowiednim konsultantem w tej firmie. Nigdy nie wysyłaj swojego CV na ogólne adresy mailowe typu 

biuro@. Znajdź konkretne osoby na LinkedIn.com i podejmij konstruktywny dialog. Szanse, że 

znajdziesz nową pracę poprzez headhuntera wynoszą około 10-20%” – sugeruje Mark Hamill. 

Daniel Łupiński mówi szczerze: „Nie prowadzimy działalności charytatywnej. Najważniejszą stroną dla 

nas jest nasz klient. Oczywiście jeżeli dostaję CV, które przyciąga moją uwagę, ale nie pasuje do 

żadnego procesu rekrutacyjnego, które prowadzę, spotykam się z tą osobą, ponieważ wiem, że 

długoterminowo może z tego wyjść coś interesującego”. 

Mark Hamill przypomina: „Bądź szczery wobec swojego headhuntera. Powiedz, jeśli bierzesz już udział 

w innym procesie. Jesteśmy tu, aby Ci pomóc. Być może nie uda się w tym roku, ale za 3, 5 lub 7 lat”. 

„Jeśli skontaktuje się z Tobą Konsultant Executive Search, a Ciebie z jakiegoś powodu nie interesuje ta 

oferta, nie ignoruj go. Nie pal za sobą mostów. Nie wiesz, kiedy możesz ich potrzebować. Twoja 

sytuacja może się zmienić z dnia na dzień” – ostrzega Anonimowe źródło. „Niektórzy executives chcą 

sprawiać wrażenie niezainteresowanych ofertą pracy, którą im przedstawiamy, tak jakbyśmy powinni 

być im wdzięczni za zgodę na „sprzedanie ich”. Z drugiej strony oczekują, że headhunter będzie ich 

doradcą zawodowym, który utoruje im drogę na rynku” – mówi Kalina Karwańska. 

„Kandydaci, którzy nie podchodzą poważnie do procesu, nie są w pełni zdecydowani na zmianę, są 

naprawdę irytujący. Powinni uczciwie określić swoje nastawienie na samym początku” – mówi Seamus 

Pentony.

Kiedy firmy Executive Search wyślą Twoje CV potencjalnemu pracodawcy, nawet jeśli nie mają 
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otwartego procesu rekrutacyjnego? Albo jeśli taka jest ich korporacyjna polityka i wtedy pobierają 

standardową opłatę, albo – co jest bardzo, bardzo rzadkie – jeśli ich strategią jest budowanie relacji z 

dawnymi lub potencjalnymi klientami. W takich sytuacjach przedstawienie odbywa się w bardzo 

nieformalny sposób i żadna opłata nie jest pobierana.

Nie jest nam obce zdanie „Dzisiaj kandydat, jutro klient”, ale nasze doświadczenie pokazuje ogromny 

brak świadomości tej prawidłowości. Oto kilka statystyk:

Grupa 1: Executives szukający pracy, którzy wysyłają swoje własne e-maile motywacyjne i dokumenty 

do headhunterów, zazwyczaj otrzymują odpowiedzi od co najwyżej 10% z nich. Odpowiedź to e-mail, 

który przynajmniej informuje o tym, że ktoś dostał CV. 

Grupa 2: Executives szukający pracy, którzy wysyłają swoje e-maile motywacyjne, ale dokumenty 

opracowane przez nas do headhunterów z listy przygotowanej przez nas. Liczba odpowiedzi: około 

20%.

Grupa 3: Executives szukający pracy, którzy wysyłają dokumenty w całości przygotowane przez nas. 

Liczba odpowiedzi: 30 – 40%. Po wykonaniu follow-up'u zazwyczaj 50-70%. 

Przykład:

Jedna z naszych klientek, manager pełniąca wysoką funkcję w strukturze firmy, zdecydowała się 

zacząć proces poszukiwania pracy od spotkań z Konsultantami Executive Search z jej branży. Po 

dokładniejszym rozeznaniu się na rynku, chciała przejść do bezpośredniego kontaktowania się z 

firmami, których nie przedyskutowała z rekruterami. Wybraliśmy dla niej 30 headhunterów:

93% headhunterów odpowiedziało (28 z 30) – zauważ, że to jest absolutny wyjątek i musieliśmy 

dodatkowo kontaktować się raz lub dwa z 15 firmami, zanim dostaliśmy odpowiedź.

33% headhunterów zaproponowało jej rozmowę, co oznacza 10 spotkań (jak dotąd).

Zapytałam ją: „Jakie są Twoje wrażenia po tych 10 spotkaniach?”.

„Na pewno nie istnieją żadne standardy na tym rynku. Byłam zarówno na bardzo formalnych 

spotkaniach z dwojgiem rekruterów i na bardzo nieformalnych w kawiarniach. Niektóre trwały półtorej 

godziny, jedna trwała 5 minut”.

„Które z nich najbardziej Ci się podobały i dlaczego?”

„Jedno ze spotkań spodobało mi się szczególnie. Spotkaliśmy się w biurze. Spotkanie było bardzo 

konkretne. Czułam szczere zainteresowanie rekrutera. Zadawał bardzo ambitne, niestandardowe 

pytania. Zrobiliśmy burzę mózgów i przedyskutowaliśmy różne możliwości. To było bardzo 
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sympatyczne spotkanie. 

Zapamiętałam też pozytywnie innego headhuntera. Spotkałyśmy się w kawiarni. Na początku jej kariery 

pracowała w mojej branży, więc ta część rynku nie była jej obca. Z jednej strony szczerze starała się 

poznać mnie jako osobę, a z drugiej sprawdziła moje doświadczenie zawodowe, aby zobaczyć, które z 

obecnych procesów lub którzy z klientów najlepiej by pasowali. Dodatkowo umiejętnie wsłuchiwała się 

w moje oczekiwania, za co byłam bardzo wdzięczna.

Było jeszcze jedno spotkanie pierwszej klasy. Spotkałam się z panem z jednej z firm Executive Search. 

Był spokojny, inteligentny i zadawał przemyślane pytania. Robił wrażenie osoby, która skupia się na 

długoterminowej strategii”. 

„Które ze spotkań były mniej imponujące i dlaczego?”

„Miałam jedno bardzo długie spotkanie pełne standardowych pytań z panią, która była bardzo 

sympatyczna, ale pierwszą rzeczą jaką powiedziała, gdy się spotkałyśmy, było: „Tak naprawdę nic się 

nie dzieje na rynku. Zostań tam, gdzie jesteś”. Byłam na innych spotkaniach i oczywiście wiedziałam o 

fuzjach i zmianach. To nie są supertajne informacje. Można przeczytać o większości z nich w gazetach. 

Jej stwierdzenie sprawiło, że pomyślałam: „Hm, nie może być dobra, skoro nikt jej nie zatrudnił, mimo 

że coś się działo na rynku.

Jedno ze spotkań, na których byłam, określiłabym jako dziwne. Rekruterka spóźniła się 15 minut. Jak 

tylko zaczęłyśmy, odniosłam wrażenie, że nie wie, jak ze mną rozmawiać. I pomyślałam: „Wzięłam 

wolny dzień dla czegoś takiego?” Jednak w pewnym sensie coś się ruszyło, może przypomniała sobie 

projekt? Zadawała bardzo interesujące, odpowiednie pytania, więc pomimo wszystko nie była to tak 

duża strata czasu”. 

„Czy jest coś jeszcze, co szczególnie zapadło Ci w pamięć?”

„Jeden pan powiedział mi podczas spotkania, że powinnam zostać tam, gdzie jestem, ponieważ mam 

naprawdę dobrą pracę. A później wysłał mi listę headhunterów, z którymi mogę się skontaktować. Być 

może miał dobre intencje, ale z całą pewnością poczułam, że chce się mnie pozbyć w cywilizowany 

sposób”.

„Po prostych obliczeniach daje nam to 50% spotkań na średnim poziomie. Co mogliby zrobić 

Konsultanci Executive Search, aby byli lepiej postrzegani?”

„Cóż, po pierwsze nie zniechęcać potencjalnych i zdecydowanych kandydatów, żeby zostali tam, gdzie 

są, odnosząc się do spowolnienia na rynku. Nawet jeśli skontaktują się ze mną kiedyś, wiem, że 

prawdopodobnie nie będę chciała rozmawiać z rekruterami, którym brakuje świadomości rynkowej. Po 

drugie, to co wyróżniało najlepszych, to zainteresowanie, które okazywali mi jako osobie i 
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profesjonalistce. Jeśli chodzi o resztę, to wydawało mi się, że chcą zamknąć projekt najszybciej, jak się 

da i nie byli zainteresowani budowaniem jakichkolwiek relacji. Poza tym, czy rekruterzy nie powinni też 

oceniać interpersonalnych umiejętności kandydatów, a nie skupiać się tylko na zawodowych 

kompetencjach? Szczerze się postaraj lub chociaż udawaj zainteresowanie. Po trzecie, jeśli decydujesz 

się na spotkanie w publicznym miejscu, co mi zupełnie nie przeszkadza, miej na tyle poczucia 

przyzwoitości, żeby wybrać miejsce, gdzie jest spokojnie i możliwa jest dyskretna rozmowa. To jest 

irytujące, jeżeli co 10 minut ktoś do Ciebie podchodzi, żeby się przywitać. I ostatnie, ale nie mniej 

ważne, jeśli wiesz, że trudno jest znaleźć Twoje biuro lub że brak jest miejsc do parkowania, powiedz o 

tym kandydatowi. Lubię być profesjonalna i punktualna, jednak gdy przyjeżdżam pod pozornie łatwy do 

znalezienia adres i napotykam budynek bez oznaczeń z wieloma wejściami do wyboru oraz gubię się 

podczas procesu poszukiwania odpowiedniego wejścia, nie tylko jestem spóźniona, ale też 

sfrustrowana, co skazuje spotkanie na gorszy początek, niż by mogło mieć”.

* * * * *

Większość naszych klientów zgadza się z powyższymi komentarzami. Podsumowując, oto rady dla 

headhunterów w pigułce: 

1) Bądź kompetentnym partnerem ze świadomością rynku. 

2) Zadawaj ambitne, inteligentne pytania. 

3) Pamiętaj, że dziś jestem Twoim (potencjalnym) kandydatem, jutro mogę być Twoim klientem. Wysil 

się, aby zbudować relację. 

4) Diabeł tkwi w szczegółach: komunikacja, logistyka, punktualność. 

Ponad to, inni klienci, którzy są kandydatami firm rekrutujących i tym samym potencjalnymi klientami, 

najbardziej krytykują: 

a) brak reakcji. Nasi klienci nie oczekują 100% zaproszeń na rozmowy, lecz zwykłego e-maila z 

potwierdzeniem otrzymania dokumentów. Chcą być pewni, że przynajmniej zostali dodani do bazy 

danych. 

b) brak doświadczenia konsultantów. Zgadzamy się z tymi, którzy twierdzą, że niedoświadczeni 

pracownicy firmy rekrutacyjnej nie powinni siedzieć na przeciwko doświadczonych executives, 

zostawieni samym sobie z decyzją, czy dana osoba pasuje na dane stanowisko. Tak, to jest śmieszne. 

Kiedy spytaliśmy, jak powinniście się zachować, dostaliśmy następujące odpowiedzi: 

„Kandydaci powinni odmawiać uczęszczania na takie spotkania”. 

„Chociaż takie sytuacje są bardzo niefortunne, jest to bardzo dobra okazja, żeby pokazać swoją 

dojrzałość i elegancję. Pomóż młodszej osobie przejść przez rozmowę kwalifikacyjną. Okaż swój 

profesjonalizm”.
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„Słyszeliśmy o takich sytuacjach od naszych kandydatów. Najczęściej zdarza się to w firmach, które 

faktycznie działają na rynku executive, ale skupiają się głównie na miesięcznym lub kwartalnym celu 

sprzedażowym, co prowadzi do częstej rotacji personelu. Zazwyczaj tylko wysoko zmotywowane młode 

osoby pracują w takich miejscach, ponieważ traktują to jako unikalną okazję zawodową”.

„Gdybym był na ich miejscu, od razu wyszedłbym z pokoju”. 

Według słów naszego dawnego klienta: „Zachowuj się tak, jak u dentysty: z godnością”. 

Zalecamy bycie miłym w stosunku do mniej doświadczonych. Nie palcie mostów. Nigdy nie wiadomo, 

co może z tego wyjść. 

Podsumowując, headhunterzy pracują dla klientów korporacyjnych, nie dla Ciebie. Koniec końców to 

oni płacą rachunki. Więc co możemy zrobić, żeby headhunterzy pracowali dla Ciebie? Nic. Rynek 

rekrutacyjny jest napędzany przez firmy i to właśnie tam są pieniądze. Przygotuj listę 20 headhunterów 

z odpowiednim doświadczeniem w Twojej branży, ponieważ mają oni dostęp do poufnych informacji. 

Świetne CV również nie zaszkodzi. 

* * * * *

3) Speculative Introduction (wysyłanie CV bezpośrednio do osób decyzyjnych w firmach)

Gdybyś mógł pracować tam, gdzie byś chciał, gdzie by to było? Jakie firmy należą do Twojej TOP 20? 

Czemu nie skontaktować się bezpośrednio z osobami, które tam podejmują decyzje? Sylwia 

Rzemieniewska ostrzega: „Dyrektor, który wysyła swoje CV do wielu firm bezpośrednio, nie jest dobrze 

postrzegany. Zrobi z pewnością lepsze wrażenie, gdy będzie działać poprzez headhunterów”. 

Inne osoby podnoszą kwestię zachowywania poufności, dotyczy to szczególnie niszowych rynków. 

Czasami decydującym czynnikiem, który powstrzymuje przed bezpośrednim kontaktem z dyrektorem 

HR albo członkiem zarządu, jest ego osób na wysokim szczeblu zarządzania.

Dominika Ludwiczak mówi: „Mam bardzo pozytywne podejście do CV otrzymywanych bezpośrednio. 

Dla mnie to oznacza, że executive jest zaradny i zmotywowany, ponieważ musiał włożyć pewien 

wysiłek, żeby chociaż znaleźć odpowiednią osobę i dane kontaktowe do niej. Jeśli mamy otwarty 

proces rekrutacyjny i dana osoba spełnia jego wymagania, włączamy ją. Jeśli nie mamy, zatrzymuję CV 

do przyszłych projektów”. 

Oto co powiedział nam Konrad Kopyra podczas wywiadu: „Jeśli osoba, która przysyła mi CV, ma coś do 

zaoferowania, co jest dla mnie interesujące, na pewno ją zapamiętam. W taki sposób zatrudniliśmy 3 

osoby”. 
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My, Anioły Kariery, polecamy następującą metodę: ponieważ informacje o strategicznych stanowiskach 

rzadko są podawane do wiadomości publicznej i w ogromnej większości mogą być znalezione tylko na 

ukrytym rynku pracy, sugerujemy kontakt bezpośrednio ze źródłem. Z obserwacji mediów wiemy, że 

kiedy informacje pojawiają się rynku, zazwyczaj jest już za późno. 

Zdecydowanie preferujemy proaktywne podejście i radzimy naszym klientom, żeby także je stosowali. 

Kilka przykładów:

Przypadek 1: Dyrektor finansowy

Dyrektor finansowy, który szukał nowej pracy pasywnie przez 9 miesięcy i aktywnie bez większych 

sukcesów przez 3 ostatnie miesiące, skontaktował się z nami w lutym 2012 roku. Wsparcie 

outplacementowe wykupionego przez poprzedniego pracodawcy także nie było pomocne. Poprosiliśmy 

go, żeby przygotował listę potencjalnych pracodawców pierwszego wyboru. Nazywamy to „TOP 20”. 

Niechętnie ją przygotował, umieszczając tam 29 firm, a później znalazł kontakty do prezesów tych firm. 

Po tym jak zmienił razem z nami swoje CV, rozpoczął wysyłanie dokumentów. Oto statystyki:

Liczba odpowiedzi do chwili obecnej (koniec marca 2012): 62%

Zaproszenia na rozmowy: 2 + kilka osób przekazało jego CV wewnętrznie.

Przypadek 2: Dyrektor zarządzający

Pod koniec listopada 2011 rozpoczęliśmy projekt z bardzo doświadczonym dyrektorem zarządzającym, 

którego marzeniem było: „Zanim przejdę na emeryturę, chciałbym stworzyć w Polsce filię jednej z 

głównych firm z regionu Niemcy – Austria – Szwajcaria”. Z powodu poufnej natury procesu nie możemy 

(na razie) podać więcej szczegółów dotyczących sektora lub jego rozmiaru, ale aby to zilustrować, 

chcielibyśmy podzielić się z Wami, co zrobiliśmy, krok po kroku, w związku z jego „TOP 20”: 

a) Przygotowanie pierwszej klasy dokumentów aplikacyjnych i wizerunku online w języku niemieckim, 

angielskim i polskim

b) Sumienny research rynków docelowych 

c) Ostrożne wyselekcjonowanie 30 firm, które mogłyby być zainteresowane wejściem na polski rynek.

d) Zidentyfikowanie osób podejmujących decyzję i ich danych kontaktowych

e) Kontakt z nimi przy użyciu konta pocztowego naszego klienta

f) Czekanie i follow-up tam, gdzie było to odpowiednie. Treść wszystkich e-maili była najpierw 

zatwierdzana

g) Tam gdzie było to potrzebne, wybranie innych osób kontaktowych w tych firmach

h) Powadzenie korespondencji e-mailowej. 

Statystyki do chwili obecnej, po 4 miesiącach: 

Liczba odpowiedzi: 40% 
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Zaproszenia na rozmowy: 4, z których podczas 2 zadeklarowany został zamiar wejścia na polski rynek. 

W tym miejscu chciałabym podzielić się małą anegdotą, którą opowiedział nam nasz klient: 

„Poszedłem na czwartą rozmowę, wiedząc, że wybiorę trzecią firmę, dzięki czemu byłem bardziej 

zrelaksowany. Spotkanie było ogromnie interesujące i w pewnym momencie zapytali mnie, jak ich 

znalazłem. Więc powiedziałem im prawdę o Aniołach Kariery i że zdecydowałem się zlecić Wam 

wszystko, w tym dokumenty, e-mail motywacyjnye i tak dalej. Jedna z osób przeprowadzających 

rozmowę powiedziała: „Proszę, niech pan przekaże pani, która przygotowała pana e-mail motywacyjny, 

że wykonała fantastyczną pracę. Kiedy go przeczytaliśmy, od razu wiedzieliśmy, że chcemy się z 

panem spotkać”. Na co nasz klient żartobliwie odpowiedział: „Ale ja też trochę pomogłem!”. 

Bardzo rzadko otrzymujemy feedback bezpośrednio od ostatecznego odbiorcy w takiej formie, więc jest 

to tym bardziej miłe. 

Przypadek 3: Media executive 

Media executive zastanawiał się nad zmianą branży, więc prowadzimy dwa równoległe procesy. 

Statystyki do chwili obecnej:

Liczba odpowiedzi w sumie: 50% (43% + 57%)

Zaproszenia na rozmowy: 8, co daje 12%

Przypadek 4: Prawnik

Podczas wykładu programu LLM spotkałam prawniczkę, która poszukiwała pracy przez około 8 

miesięcy i ani razu nie została zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną. „Teraz rozumiem, dlaczego nikt 

mi nie odpowiedział w tamtym roku. Moje CV miało złą strukturę, zawierało złe informacje i złe zdjęcie. 

[…] Jak wiesz, gdy zaczynałyśmy, zrobiłam prawie wszystko sama zgodnie z Twoimi wskazówkami. Na 

początku procesu byłam w stanie stworzyć swój lepszy wizerunek jako profesjonalistki. I jak tylko 

zaczęłam się stosować do Twoich rad, zostałam zaproszona na 10 rozmów, z których dotychczas 

odbyło się 6 i które zaowocowały jedną ofertą pracy; 4 są jeszcze przede mną. Nauczyłam się, jak 

odpowiadać na podchwytliwe pytania oraz jak opowiadać o swoich mocnych i słabych stronach oraz 

urlopie macierzyńskim. Przed konsultacjami nie byłam świadoma motywów, jakie kryły się za pewnymi 

pytaniami. Teraz wiem, jak odpowiednio i w komfortowy sposób opowiadać o sobie i swoich 

osiągnięciach. Przy okazji, dostałam dokładnie takie wynagrodzenie, jakie chciałam”.

* * * * *

Żeby to było jasne: oczywiście nie wszyscy nasi klienci odnoszą takie sukcesy. Głównym powodem 

tego jest prowadzenie korespondencji przez nich samych i brak systematyczności, którą powinni się 

kierować. Najczęstszym powodem takiego zachowania jest psychologiczny fenomen „strategia 
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samoutrudniania” opisana przez Annę Zadrożną.

* * * * *

4) Networking

„Kluczowymi elementami podczas procesu poszukiwania pracy są z jednej strony aktywny networking, 

a z drugiej strony tak zwane aktywności publiczne: uczęszczanie na konferencje, pisanie artykułów” – 

Andrzej Kensbok. 

„Nie polecam osobom na dyrektorskich stanowiskach używania networkingu jako jedynej metody do 

pozyskiwania ofert pracy, ponieważ bazując na moich doświadczeniach wiem, że zazwyczaj kończy się 

to żałośnie. Networking powinien być wsparty rozsądną strategią” – Kalina Karwańska. 

W zasadzie żaden z profesjonalistów, z którymi rozmawiałyśmy, nie wspominał o minusach 

networkingu, więc dlaczego Kalina Karwańska jako jedyna podejmuje ten temat? Szczerze mówiąc, nie 

prosiłam o wyjaśnienie, ponieważ odpowiedź wydawała mi się oczywista. Więc poniższa wypowiedź nie 

jest opinią Kaliny, ani moimi domysłami na temat tego, co chciała przez to powiedzieć. Jest to 

całkowicie moja opinia wynikająca z mojego doświadczenia, zarówno osobistego, jak i zawodowego. W 

tym miejscu nie mogę się powstrzymać i nie wspomnieć, że od 2006 roku zajmuję się dziedziną 

„Networking i Budowanie relacji” i, że w 2011 roku napisałam na ten temat książkę pod tytułem 

„Budowanie Relacji Biznesowych w XXI wieku”. 

Kiedy networking zawodzi? 

Jako wstęp do tych rozważań chciałabym wykorzystać poniższy artykuł, który napisałam w 2010 roku. 

* * * 

Czujesz presję w związku z potrzebą znalezienia pracy? 

Kiedy jesteśmy pod presją, często zachowujemy się emocjonalnie. Robimy rzeczy, których normalnie 

byśmy nie zrobili. A nieposiadanie pracy jest ogromnie stresujące, przynajmniej dla większości z nas. 

Jeśli ta panika jest widoczna w Twoich poszukiwaniach pracy, masz kłopoty. Nikt nie chce spotykać się 

z sfrustrowanym lub przestraszonym kandydatem. 

Czego nie robić? Nie:

- wysyłaj CV, które nie jest dobrze przygotowane, do wszystkich możliwych osób. 

- zaczynaj chaotycznie dzwonić do ludzi: „Cześć Piotrek, jak się masz? Wiem, że minęło dużo czasu 

od naszej ostatniej rozmowy. […] Przy okazji, nie wiesz może, czy ktoś teraz nie zatrudnia?” Osoba, 

która odebrała telefon myśli: „Durniu, nie dostałem od Ciebie odpowiedzi na e-maila rok temu, ale teraz 
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jak czegoś potrzebujesz, to dzwonisz. Cóż, pozwól, że Ci coś powiem, jesteś piątą osobą, która do 

mnie zadzwoniła i moja odpowiedź brzmi: nie. Sam szukam czegoś nowego”, ale mówi: „Jasne, wyślij 

mi swoje CV, jestem zachwycony, że dzwonisz i cieszę się, że mogę pomóc (idioto)”

- zawieraj wyrażenia „szukający pracy” lub „szukający nowych możliwości” w swoim profilu online. 

[…]

Kontakty, kontakty, kontakty

Tak, przynajmniej 60% osób znajduje pracę poprzez swoje kontakty. Co jeśli zaniedbałeś tworzenie 

znaczących kontaktów z ludźmi, których wizytówki kolekcjonujesz? Cóż, pamiętaj następnym razem, 

co powiedział Harvey Mackay: „wykop sobie studnię, zanim zaczniesz być spragniony”. W 

międzyczasie:

- Bądź taktowny, gdy dzwonisz do osób, z którymi nie rozmawiałeś od długiego czasu. Nie naciskaj. 

Nie pal mostów. Napisz 2 e-maile więcej, żeby ponownie nawiązać kontakt. 

- Odnajdź się na rynku poprzez uczestnictwo w imprezach branżowych lub zabieranie na nich 

głosu, lub najlepiej, sam jakąś zorganizuj! 

- Gdy rozmawiasz z ludźmi, dla których lub z którymi pracowałeś wcześniej, zapytaj czy będą chętni, 

żeby dać Ci rekomendację na LinkedIn.com. 

Pamiętaj, że szukanie pracy jest najtrudniejszą pracą, jaką będziesz kiedykolwiek mieć. Wyniesiesz z 

poszukiwań dokładnie tyle, ile w nie włożysz.

Miłego kopania! 

* * * * *

Networking, który w naszym przypadku oznacza kontaktowanie się z ludźmi, których znamy, aby 

znaleźć pracę, jest skazany na niepowodzenie z poniższych powodów: 

- Brak wdzięku i taktu w kontaktach z innymi

- Postawa typu „Jesteś moim przyjacielem. Musisz mnie zatrudnić”

- Zatrudnianie znajomych osób z całkowicie złych powodów: nie dlatego, że mają odpowiednie 

kwalifikacje, ale na przykład z poczucia obowiązku

- Po zatrudnieniu znajomej osoby, szczególnie jeśli jest to osoba nam bliska, w najlepszym wypadku 

nowa relacja pracodawca–pracownik będzie niezręczna, a w najgorszym możliwym scenariuszu może 

doprowadzić do nieodpowiednich i szkodliwych decyzji biznesowych. Cienka linia pomiędzy przyjaźnią 

a relacjami na stopie biznesowej może stać się niebezpieczną przestrzenią niedopowiedzeń i 
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niepewności

- Dopiero, gdy zaczniesz z kimś pracować, jesteś w stanie poznać prawdziwe oblicze tej osoby. Łatwo 

możesz się na niej zawieść, a wtedy bardzo ciężko jest cofnąć decyzję o przyjęciu danej osoby albo 

napisaniu rekomendacji, szczególnie gdy mówimy o stanowiskach szczebla zarządzającego

- Jeśli zatrudnił Cię przyjaciel lub dostałeś pracę dzięki jego poleceniu, zrezygnowanie z niej 

(jakiekolwiek by nie były powody) może być niekomfortowe, ponieważ możesz czuć się zobowiązany

- Może się zdarzyć, że pracownicy dowiedzą się, że zatrudnienie nowej osoby było motywowane 

znajomością, a nie kwalifikacjami. Jest jeszcze gorzej, jeśli ktoś z wewnątrz firmy, kto byłby bardziej 

kompetentny, został pominięty. W takiej sytuacji mogą pojawić się konflikty

- Polecanie osoby, której prawie nie znasz, może postawić Cię w niezręcznej sytuacji, szczególnie jeśli 

okaże się, że ta osoba nie wykonuje swoich obowiązków tak jakby tego oczekiwano.

Ja, osobiście i zawodowo, polecam „networking” jako kanał do generowania kontaktów, które mogą 

zaowocować ofertami pracy, zawsze wtedy, kiedy osoba szukająca pracy robi to umiejętnie i taktownie. 

W tym miejscu chciałabym zacytować Konsultanta Executive Search, który odrzucił nasze zaproszenie 

do uczestniczenia w tworzeniu tego e-booka: „[...] Do tego potrzeba doświadczenia życiowego, 

emocjonalnej dojrzałości i całego zestawu „miękkich” kompetencji wszystkich zaangażowanych stron”. 

Podczas gdy tutaj „tego” odnosi się do procesu rekrutacyjnego, ja uważam, że jest to prawdziwe dla 

całego procesu poszukiwania pracy, w tym w szczególności dla networkingu.

* * * * *

Krok 9: Rozmowa kwalifikacyjna

Zapytaliśmy: „Na co osoby na stanowiskach dyrektorskich podczas rozmowy kwalifikacyjnej powinny 

zwracać szczególną uwagę?”. Większość odpowiedzi, które otrzymaliśmy, była bardzo podobna. Żeby 

zademonstrować istotność teoretycznie oczywistych odpowiedzi, zdecydowaliśmy się na wymienienie 

prawie wszystkich z nich. Bez żadnego konkretnego porządku:

„Relacja pomiędzy kandydatem a headhunterem jest relacją wzajemnej odpowiedzialności. Headhunter 

reprezentuje kandydata. Kandydat reprezentuje headhuntera. Często zadajemy sobie pytanie: „Czy 

chcę być odpowiedzialny za tą osobę?”. Młodsi konsultanci podchodzą do tego procesu zbyt 

książkowo, wypytując nienaturalnie o mocne i słabe strony itd. Z drugiej strony executives zapominają 

przystosować swój slang korporacyjny do swoich słuchaczy. […] Mam 15-letnie doświadczenie w tej 

branży i najlepsza rada, jaką mogę dać dyrektorom w związku z rozmowami kwalifikacyjnymi, to po 

prostu bycie sobą” – Piotr Kępka.
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„Bądź pewny siebie, ale nie arogancki. Czasami słyszymy od kandydatów: „Dlaczego w ogóle muszę 

się z Państwem spotykać? Chcę się spotkać bezpośrednio z Państwa klientem”. Ważne jest, aby 

zapamiętali, że jesteśmy pierwszym etapem w procesie. Powinni nam zaufać” – Daniel Łupiński.

„Może się to wydawać zbyt oczywiste, ale doświadczeni managerowie nie przykładają do tego 

wystarczającej wagi. 1) Odpowiednia auto-prezentacja jako dojrzałego i odpowiedzialnego managera, 

2) Dobre przygotowanie i zdolność do podzielenia się nie tylko informacjami ze swojego 

doświadczenia, ale również powszechnie znaną wiedzą na temat rynku, sektora biznesu lub procesów 

organizacyjnych, w które jest się zaangażowanym, 3) Dobre umiejętności komunikacyjne i szczerość 

podczas mówienia o swoich celach i oczekiwaniach w związku z przyszłym stanowiskiem” – mówi 

Beata Bukowska. 

„Szukam spójności i konsekwencji. Czy kandydat naprawdę podąża drogą, o której opowiada? Szukam 

umiejętności przyznania się do błędów. Szukam struktury w odpowiedziach. Szukam 

przedsiębiorczości” – Katarzyna Grzybowska-Tomaszek.

„To może zabrzmieć głupio, ale chemia zaczyna się wraz z mocnym uściskiem dłoni. Bądź szczery. 

Bądź dobrze przygotowany” – radzi Żaneta Beruś.

„Staram się, żeby pierwsze spotkanie było raczej swobodne. Rozmowa przy kubku kawy. To daje mi 

dobre warunki, żeby kopać głęboko i zbadać ukrytą motywację kandydata. Nowa praca jest jak 

szczeniak. Nie jest tylko na Święta Bożego Narodzenia” – porównuje Mark Hamill. 

„Słuchaj pytań i precyzyjnie na nie odpowiadaj, podając konkretne przykłady. Bądź autentyczny. Pokaż 

szczere cele i motywy” – Andrzej Kensbok.

„Odpowiadaj na pytania, które są zadawane. Bądź konkretny. Bądź szczery, ponieważ profesjonalny 

konsultant będzie w stanie łatwo rozszyfrować prawdziwą naturę i motywy kandydata” – Albina 

Woźniak-Fryda. 

„Chociaż jest tyle informacji na ten temat w Internecie, kandydaci nie są w stanie przygotować się 

odpowiednio do rozmowy kwalifikacyjnej: nie potrafią opowiadać o swoich mocnych i słabych stronach. 

Przygotuj się! Dowiedz się czegoś o potencjalnym pracodawcy. Bądź szczery, ponieważ naginanie 

rzeczywistości nie pomaga w długoterminowych relacjach” – Sylwia Rzemieniewska. 

„Najbardziej niewłaściwe zachowanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej to postawa „Zasługuję na tę 

pracę”. Zaobserwowałam również, że dla executives wyzwaniem jest mówienie o sobie, swoich 

osiągnięciach i kluczowych kompetencjach. Niektórzy czują się niekomfortowo, gdy są na słabszej 

pozycji podczas negocjacji” – Kalina Karwańska.

„Bądź sobą. Nie ma potrzeby, aby przesadzać, grać lub udawać. Prędzej czy później prawda wyjdzie 
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na jaw. Przedstaw najważniejsze elementy. Najgorsza rzecz, jaką może zrobić kandydat, to, często 

błędnie, założyć, czego headhunter szuka w kandydacie na dyrektorskie stanowisko. To prowadzi do 

fałszywego przedstawienia siebie. W zależności od rynku i firmy możemy szukać demokratycznego lub 

autokratycznego przywódcy” – Ewa Adamczyk. 

„Zdanie „sprzedać siebie” ma negatywne konotacje, ale używam go w najbardziej możliwym 

pozytywnym sensie. Bądź sobą. Bądź autentyczny. Bądź pewny siebie, ale nie przesadzaj. Możesz być 

jedynym kandydatem, ale możesz też być jednym z 20. Odpowiadaj na pytania trzymając się 

najważniejszych wątków. Bądź dobrze przygotowany” – Anonimowe źródło. 

„Ważne elementy to: właściwy ubiór, jasna komunikacja, zwracanie uwagi na szczegóły. Moja filozofia 

jest następująca: niczego nie oczekuj i nigdy niczego nie zakładaj. Na pewnym poziomie twarde 

kompetencje nie są tak istotne jak charakter, dojrzałość, poglądy i wnikliwość” – Seamus Pentony. 

„Przede wszystkim umiejętność komunikacji. Jeśli executive nie potrafi nawiązać relacji z 

headhunterem, nie będzie również potrafił nawiązać jej z pracodawcą. Bądź pewny siebie i zwracaj 

uwagę na takie szczegóły jak: kontakt wzrokowy, miejsce, gdzie siadasz i mocny uścisk dłoni. Pamiętaj, 

że rozmowa nie jest przesłuchaniem, ale dialogiem pomiędzy partnerami” – Magdalena Bucka. 

„Opowiadaj o swoich osiągnięciach, a nie o obowiązkach. Jeśli obecnie nie pracujesz, nie pozwól 

swojej desperacji się ujawnić. I ponad wszystko bądź szczery” – Artur Skiba.

„Spróbuj postawić się na miejscu przeprowadzającego rozmowę. Jakie odpowiedzi chciałbyś usłyszeć? 

Trzymaj się istotnych tematów. Przeprowadź symulacje rozmów kwalifikacyjnych” – Jerzy Potocki. 

„Po pierwsze: bądź bardzo szczery. Po drugie: mów o swoich osiągnięciach i niepowodzeniach, 

ponieważ ktoś, kto nie potrafi mówić o swoich niepowodzeniach i o tym, czego się dzięki nim nauczył, 

może nie być właściwym kandydatem. Po trzecie: bądź dobrze przygotowany. Po czwarte: skup się i 

mów o tym, co jest ważne. Po piąte: odpowiadaj na pytania, które zostały zadane” – Corinne Klajda. 

Trzy największe faux-pas: 

#1 Zbytnia pewność siebie granicząca z arogancją

#2 Brak przygotowania

#3 Nie słuchanie

Joanna Sztandur zaobserwowała następujące różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami: „Podczas 

rozmów kobiety są często skromniejsze niż mężczyźni, jeśli chodzi o przedstawianie swoich osiągnięć i 

podkreślanie swoich kwalifikacji i umiejętności. Kobiety również częściej pytają o kulturę potencjalnego 
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nowego miejsca pracy, kompozycję zespołu i oferowane korzyści. Podczas gdy mężczyźni wydają się 

być bardziej zainteresowani poziomem niezależności, jaki by mieli, planami strategicznymi firmy i 

potencjalną wewnętrzną rywalizacją”.

* * * * *

Naszym klientom najbardziej pomaga trzymanie się techniki STAR podczas odpowiadania na pytania. 

Pomaga to skupić się i zapamiętać każdy etap projektu: 

S = Situation – Sytuacja: krótko nakreśl kontekst / tło / wprowadzenie

T = Task – Zadanie: wytłumacz, na czym polegała Twoja odpowiedzialność za projekt 

A = Action – Akcja: opisz, co zrobiłeś

R = Result – Wynik: podziel się efektem

Niewiele może pójść źle, kiedy trzymamy się tej techniki. Poćwicz ze swoimi dziećmi lub z małżonkiem. 

Nasze motto w bardzo kolokwialnych słowach brzmi: „Lepiej schrzań rozmowę podczas symulacji niż u 

potencjalnego pracodawcy”. Nasze doświadczenie pokazuje, że nasi klienci są gotowi po trzech 

symulacjach. 

Zaobserwowaliśmy, że ci, którzy nie byli po drugiej stronie procesu rekrutacyjnego przez długi czas, 

czyli to oni rekrutowali innych, mają najbardziej ambitne zadanie. To jest szczególnie trudne dla 

Prezesów: mamy czterdziesto- lub pięćdziesięciokilkuletniego Prezesem z wieloma sukcesami na 

koncie, który siedzi naprzeciwko nas podczas symulacji rozmowy kwalifikacyjnej. Zazwyczaj ponoszą 

porażkę z pierwszymi pytaniami: „Czy możesz nam powiedzieć coś o sobie?” lub „Dlaczego 

zaakceptowałeś nasze zaproszenie na to spotkanie?” lub „Co Cię wyróżnia na rynku?”. Nie chodzi tu o 

uczenie ich czegoś nowego, raczej pomoc w przyzwyczajeniu się do zajęcia miejsca po drugiej stronie 

stołu i wykorzystania tego, co z natury wiedzą i co wykonywali przez wiele lat. 

W słowach naszego klienta: „Tym, co ja najbardziej cenię, jest pomoc w przygotowaniach do rozmów 

kwalifikacyjnych. Dzięki temu, proces rekrutacyjny nie kończy się po pierwszym spotkaniu. Jestem 

wystarczająco świadomy, żeby odbierać sygnały, których wcześniej nie dostrzegałem, i stosownie na 

nie reagować”. 

* * * * *

Krok 10: Sprawdzanie referencji

Dobrze wybrane źródło referencji może pomóc Ci ( jeśli myślisz, że wiesz, co ktoś o Tobie powie). Ale 

37



sprawdzane są również referencje, których nie podałeś w CV ani nie wspomniałeś podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej.

Kiedy firma Executive Search zaczyna pracę nad nowym zleceniem, jako jeden z kanałów poszukiwań 

kandydatów traktuje swoje kontakty na rynku, zadaje im pytanie, kogo poleciliby na stanowisko X. Od 

pierwszego dnia konsultant słucha, co „rynek” ma do powiedzenia o Tobie. W momencie, gdy 3-5 

najlepszych kandydatów zostanie wybranych, zaczyna się szczegółowy proces. Ta dokładność zależy 

zarówno od standardowych procedur danej firmy Executive Search, jak i wymagań klienta 

korporacyjnego. Dowiedzieliśmy się, że są firmy rekrutacyjne, które nie sprawdzają referencji 

kandydatów: „Większość ludzi podaje jako referencje swoich znajomych. To oczywiste, że powiedzą 

coś pozytywnego, czyż nie? Wolimy polegać na własnej ocenie”. Wiemy z doświadczenia, że fakt, że 

ktoś jest czyimś przyjacielem, nie oznacza, że zapewni tej osobie pozytywne wsparcie. Jednakże, firmy, 

które kierują się wyżej opisaną filozofią, są w wyraźnej mniejszości.

Reszta zazwyczaj postępuje, przynajmniej do pewnego stopnia, w następujący sposób: 

a) Sprawdza ludzi, o których wspomniałeś

b) Pyta o dodatkowe źródła: Twój przełożony, kolegów, pracownik, klient, partner biznesowy

c) Delikatnie wypytuje wśród zaufanych kontaktów

d) Aktywuje inne kanały z Twoją wiedzą i zgodą lub bez niej

Jednakże zawsze bezpieczeństwo, poufność i reputacja kandydata są bardzo ważne i bardzo dobrze 

strzeżone. Naprawdę wierzę, że to była jedyna kwestia, z którą wszyscy zgodzili się jednogłośnie z 

uwagi na jej wagę i delikatną naturę.

* * * * *

Krok 11: Negocjacje wynagrodzenia

Co najgorszego może się przydarzyć podczas negocjacji wynagrodzenia? Że podasz za niską stawkę. 

Właściwie są 2 strategie podejścia do pytania o Twoje oczekiwania finansowe: 

- Strategia nr 1 mówi: nie unikaj odpowiedzi na to pytanie. Bądź przygotowany. Pomyśl wcześniej, jakie 

wynagrodzenie rzeczywiście by Cię satysfakcjonowało. Jeśli nie chcesz podać konkretnej liczby, 

zawsze możesz podać przedział. Warto znać rynkowy poziom wynagrodzenia na tym stanowisku. 

- Strategia nr 2 mówi: za wszelką cenę unikaj podawania swojej „stawki” na pierwszym spotkaniu. 

Dlaczego? Ponieważ nie chcesz sprzedać się za tanio lub zbyt drogo. Pierwsze spotkanie jest po to, 

aby się poznać. I to wszystko. Pozwól sobie dowiedzieć się więcej o stanowisku, spotkać ludzi 

pracujących u Twojego przyszłego potencjalnego pracodawcy, dowiedzieć się, co mają do 
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zaoferowania, i kiedy się tego dowiesz, zająć pozycję. W negocjacjach najważniejsza zasada to: nigdy 

pierwszy nie podawaj liczb. Pierwsi zawsze tracą.

Zapytaliśmy Joannę Sztandur, jakie są różnice pomiędzy mężczyznami i kobietami, jeśli chodzi o 

negocjowanie wynagrodzenia: „Kobiety zazwyczaj mniej agresywnie negocjują stawkę wynagrodzenia i 

często po negocjacjach żałują, że nie poprosiły o więcej. Oczywiście są wyjątki, na przykład kobiety, 

które od samego początku swojej kariery przyjęły tak zwane stereotypowe „męskie” podejście do 

negocjacji. Te kobiety trochę przesadzają, przyjmując zbyt agresywną, nieustępliwą postawę. 

Mężczyźni zazwyczaj lepiej się przygotowują, dobrze znają swoją wartość rynkową i nie wstydzą się 

tego okazywać. Najlepszym sposobem na negocjowanie wynagrodzenia, który jest odpowiedni dla 

każdego – zarówno dla kobiety, jak i mężczyzny – jest znajomość swojej wartości rynkowej. A to nie 

powinno być problemem, skoro w większości krajów wyniki sondaży dotyczących wynagrodzeń są 

ogólnodostępne”.

W zależności od poziomu Twojej kariery zalecamy Ci strategię nr 1 lub strategię nr 2. Radzimy naszym 

klientom – osobom na dyrektorskich stanowiskach – aby stosowali strategię nr 2. Nie mniej jednak 

zgadzamy się z tym, że dla celów negocjacyjnych zawsze powinieneś znać swoją wartość rynkową. 

Jeśli chcesz, aby poziom Twojego wynagrodzenia był wyższy od panującego na rynku, przygotuj silne 

argumenty. 

* * * * *

Część 2: Zakończenie &   wskazówki  

Kilka ogólnych komentarzy na temat procesu poszukiwania pracy: 

Seamus Pentony: „Kluczem jest przygotowanie, komunikacja i punktualność”. 

Piotr Kępka: „Niektórzy wierzą w roztaczanie aury ważności lub zachowanie w stylu diwy, np.: nie 

pojawianie się na spotkaniu, czy odwoływanie go w ostatniej chwili. […] Naprawdę dobrzy kandydaci to 

ci, którzy są najsympatyczniejsi. Ogólny savoir-vivre jest jak najbardziej na miejscu. I zdecydowanie 

warto się przygotować”.

Anonimowe źródło: „Trzy największe błędy to: pasywne podejście spowodowane nastawieniem „praca 

sama mnie znajdzie”, arogancja, brak przygotowania”. 

Ewa Admaczyk: „Kandydaci, kontaktując się z nami, często używają bardzo kolokwialnego słownictwa, 

ponieważ wierzą, że w ten sposób przecisną się bocznym wejściem. Niektórzy kontaktują się z nami 

trzy lub więcej razy miesięcznie: szanuj swoją kandydaturę, nie bądź desperatem”. 
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Sylwia Rzemieniewska: „Najważniejszą częścią procesu poszukiwania pracy jest pierwszy etap: 

umiejętnie dopasować daną osobę do firmy i stanowiska. Nie bierz jakiejkolwiek pracy. Prędzej czy 

później możesz otrzymać ofertę, która narazi Cię na ryzyko pułapki niespójności w kreowaniu Twojej 

kariery. To może zniszczyć Twoją reputację, co oznacza, że trudniej będzie zakończyć jakikolwiek 

proces rekrutacyjny z sukcesem”. 

Andrzej Kensbok: „Najważniejsze czynniki to: dokładna ocena Twoich poglądów, jednolity poziom 

komunikacji z każdą z zaangażowanych stron, Twoje realne oczekiwania finansowe i unikanie 

gwiazdorskiej postawy”.

Katarzyna Grzybowska-Tomaszek: „Pokaż swoją szczerą motywację, nie graj gwiazdy. Czasami opłaca 

się zwyczajnie pokazać, że Ci zależy. Poza tym, nie zmieniaj swoich oczekiwań finansowych podczas 

procesu. Brak konsekwencji skutkuje utratą wiarygodności”. 

Beata Bukowska: „Możemy podzielić executives szukających pracy na trzy kategorie. Pierwsza grupa 

jest bardzo pewna swoich kompetencji i bez przerwy się rozwija. Zazwyczaj dobrze znają techniki 

promowania siebie na rynku. Druga, największa grupa, składa się z osób, które właśnie zaczęli proces 

oceniania swoich mocnych i słabych stron. I w końcu osoby z trzeciej grupy: ci dyrektorzy nie poddają 

się autoanalizie i dlatego znalezienie nowego stanowiska jest dla nich największym wyzwaniem”. 

Żaneta Beruś: „Zindywidualizuj swoje podejście. Bądź prostolinijny. I pamiętaj, że rynek jest mały, co 

oznacza, że wszystko, co mówisz, może być łatwo zweryfikowane”. 

Mark Hamill: „Pamiętaj, proces rekrutacyjny nigdy nie jest drogą w jedną stronę. Wykorzystaj rozmowę 

kwalifikacyjną, żeby wysondować także to, czy ta firma jest dla Ciebie. To jest komunikacja dwustronna. 

Nie tylko oni przeprowadzają rozmowę z Tobą, także Ty pytasz ich. Obserwuj, jak Cię traktują i jak 

odpowiadają na Twoje pytania. Czy jest to miejsce, w którym chcesz spędzić kolejne 5-7 lat? Dwie 

strony są zaangażowane w proces. Nie tylko firma może powiedzieć „nie””. 

Zapytany, czym różnią się dyrektorzy polscy lub ci z regionu Europy Środkowo-Wschodniej od 

dyrektorów zachodnioeuropejskich, Mark powiedział: „Jest bardzo niewiele różnic, jeśli chodzi o 

doświadczenie. Zupełnie inaczej było 5 lat temu. Polska wcześnie osiągnęła dojrzałość ekonomiczną. 

Ma silną gospodarkę. Polscy kandydaci są bardzo wartościowi i porównywalni do swoich kolegów z 

Czech lub z Węgier. Jedyna różnica polega na tym, że kandydaci z Europy Środkowo-Wschodniej są 

skromniejsi, ponieważ nie są jeszcze tak pewni siebie, chociaż posiadają międzynarodowe 

doświadczenie. Pokora podczas procesu rekrutacyjnego jest ważna. Tu nie chodzi o zgrywanie macho, 

co czasami robią kandydaci z dojrzalszych rynków. W każdym razie nie chcesz tego”.

Dominika Ludwiczak: „[...] Jest bardzo cienka linia pomiędzy frustracją i motywacją. Z jednej strony 

powstrzymaj się od pokazywania negatywnych emocji względem Twojego obecnego bądź dawnego 
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pracodawcy, a z drugiej strony nie pokazuj swojej frustracji związanej z długim szukaniem pracy”.

Daniel Łupiński: „[...] Szukaj pracy z klasą. Możesz zrujnować dobre pierwsze wrażenie z rozmowy 

kwalifikacyjnej czynnościami, które wykonujesz po niej: ciągle do nas wydzwaniasz z pytaniami. 

Naprawdę rozumiemy Twoją sytuację, ale nie przesadzaj. Wystarczy wysłać nam raz swoje CV. Mamy 

wiele dobrych CV w naszych bazach danych. Tak samo robią inne firmy prowadzące rekrutacje. Jeśli 

coś będzie do Ciebie pasowało, uwierz mi, zadzwonimy”.

Corinne Klajda: „Powiedziałabym, że są dwie główne rzeczy, które należy wziąć pod uwagę. Po 

pierwsze, niech Twoje cele, prawdziwie mocne strony i realne aspiracje zawodowe są jasno 

zdefiniowane, ponieważ odpowiedź „mogę robić wszystko” nie pomaga kandydatowi w przejściu do 

następnego etapu. Po drugie, unikaj zdesperowanego wyglądu”. 

Jerzy Potocki: „Dobrze być elastycznym. Zauważamy pewne trendy przychodzące ze Stanów 

Zjednoczonych, jak na przykład: praca z domu lub opuszczanie korporacji i wyścigu szczurów, żeby 

założyć biznes online i móc spędzać więcej czasy z rodziną i przyjaciółmi”. 

Joanna Sztandur: „Kobiety mają tendencję do większej lojalności w stosunku do swoich pracodawców i 

prawdopodobnie zmieniają pracę rzadziej niż mężczyźni. Przed decyzją na temat zmian, kobiety 

starannie zastanawiają się nad zaletami i wadami pozostania oraz odejścia, na przykład sprawdzają, 

czy potencjalny nowy pracodawca współpracuje z innymi kobietami i jak je traktuje lub czy są tam 

lepsze możliwości dla ich rozwoju. Mężczyźni częściej zmieniają pracę, żeby mieć więcej władzy lub 

wyższe wynagrodzenie”.

Artur Skiba: „Powinieneś obserwować rynek, którym jesteś zainteresowany. Jakie nowe inwestycje 

zostają przedsięwzięte?”.

Magdalena Bucka: „Bazując na moich doświadczeniach, najważniejsza rada, jaką mogę dać 

dyrektorowi, jeśli chce zapewnić sobie nowe stanowisko, to: uprzejmość zaprowadzi Cię dalej niż 

arogancja, nie używaj żargonu korporacyjnego, kiedy rozmawiasz z headhunterem lub potencjalnym 

pracodawcą i nie mów zbyt dużo – jakość ponad ilością kiedy się wypowiadasz”. 

Bez względu na etap Twojej kariery zmiana pracy nigdy nie jest po prostu dodaniem nowej firmy do 

Twojego CV, szczególnie jeśli pracujesz dla jakiegoś pracodawcy przez długi czas. Ten proces pociąga 

za sobą wiele emocji i psychologicznych mechanizmów obronnych. Chcemy tu przedyskutować te, 

które są najczęściej spotykane. 

* * * * *
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Strategia (nie)szukania pracy – Anna Zadrożna

Osoba szukająca pracy stawia sobie jako cel nadrzędny ją znaleźć. Wydawać by się mogło, iż dokona 

ona wszelkich starań i włoży maksymalną ilość wysiłku w poszukiwania, aby ten cel został osiągnięty. 

Tymczasem paradoksalnie to właśnie istota i waga tego celu powoduje, że niejednokrotnie wolimy nie 

podejmować żadnych działań, a czasami wręcz przeciwnie – podejmujemy działania, które z 

racjonalnego punktu widzenia oddalają nasze szanse na osiągnięcie celu. Ta strategia, w psychologii 

zwana „Samoutrudnianiem” pozwala zachować pozytywny wizerunek samego siebie, ale niekoniecznie 

pozwala osiągnąć wyznaczony przez nas cel. Jak to działa?

Wyobraźmy sobie, iż naszym celem jest znalezienie nowej pracy, w sytuacji kiedy mamy kilkanaście lat 

doświadczenia zawodowego, to my zwykle rekrutowaliśmy i dokonywaliśmy oceny weryfikując 

kompetencje kandydatów, a teraz musimy zmierzyć się z informacją zwrotną dotyczącą naszych 

umiejętności i świadomością, że ktoś może być od nas lepszy.

Osoba stosująca strategię samoutrudniania podejmie wszelkie działania niezwiązane z realizacją celu - 

np. zamiast przygotować się do interview, właśnie uzmysławia sobie że musi zrobić porządek ze 

zdjęciami z wakacji, które są na karcie pamięci od 8 miesięcy, albo zamiast codziennie poświęcić 

godzinę na szukanie pracy zaczyna czytać zaległe książki. Dzięki temu, ewentualna porażka podczas 

interview, czy brak zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne będzie usprawiedliwiona (nie ma efektów, bo 

przecież nic w tym kierunku nie zrobiłem, miałem inne „ważne rzeczy” do wykonania). Zrzucamy 

odpowiedzialność na sytuację zewnętrzną, zbiegi okoliczności i niefartowne zrządzenia losu. Nadal 

trzeba sobie poradzić ze swoją porażką związaną z brakiem propozycji pracy, ale dobre mniemanie na 

swój temat i poczucie własnej wartości pozostaje nienaruszone.

A co się stanie w sytuacji, kiedy mimo oglądania do 3 nad ranem walki bokserskiej, na rozmowie 

kwalifikacyjnej o 9 rano tego samego dnia osiągamy zamierzony cel i zdobywamy pracę? Otóż wtedy 

jesteśmy przekonani o własnych, wyjątkowych zdolnościach i umiejętnościach. Myślimy, że skoro w 

ogóle nic nie robiąc zdobyliśmy ten cel, to musimy być wyjątkowi. Mimo, że wniosek ten nie musi być 

prawdziwy, to poczucie własnej wartości pozostaje nienaruszone.

Może więc warto porzucić niepewną strategię działania i dokonać wszelkich wysiłków by 

zmaksymalizować swoją szansę na powodzenie sukcesu. Wtedy mamy gwarancję, że zrobiliśmy 

wszystko, co można było, by osiągnąć cel i nie pozwalamy decydować losowi o naszym sukcesie. 

Doświadczenia Aniołów Kariery pokazują, że strategia ta jest popularna wśród naszych klientów. 

Osoby, często oddalają od siebie działania związane np. z wysłaniem e-maili do potencjalnych 

pracodawców, a jednocześnie martwią się, iż nic się nie dzieje, nie ma żadnych propozycji spotkań od 

potencjalnych pracodawców czy headhunterów. 
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Zadaniem Aniołów jest zmotywowanie naszych klientów i w ramach spotkania sprawdzającego postępy 

wyznaczać cele naszym klientom: co jeszcze powinni zrobić, gdzie wysłać follow-upy, jak rozszerzyć 

poszukiwania. Strategia ta się opłaca – zazwyczaj po wykonaniu zalecanych przez nas działań klient 

dostaje szansę na pracę.

* * * * *

To, co Anna powściągliwie opisuje w dwóch ostatnich paragrafach, ja ujęłabym (używając mojej 

austriackiej dyplomacji): „O rety, dlaczego narzekasz? Zrobiłeś follow-up e-maili, które wysłałeś miesiąc 

temu? Nie! Wyszukałeś firmy, o których rozmawialiśmy? Nie! Wysłałeś e-maile do wszystkich 

prezesów, o których rozmawialiśmy? Nie! Oh!”. 

Czasami, w poważnych przypadkach, interweniujemy, siadamy z naszymi klientami, otwieramy ich 

skrzynki pocztowe i zaczynami wysyłać e-maile razem z nimi. Ostatnim razem, gdy to zrobiliśmy, 

doprowadziliśmy do 4 zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne: 3 e-mailowe i jedną telefoniczną, 

poświęcając tylko 2 i pół godziny na wysyłanie e-maili i follow-upów. Teraz wyobraź sobie, gdzie mógłby 

być ten klient, gdyby zrobił to miesiąc wcześniej. Być może już podpisałby kontrakt. Nigdy się nie 

dowiemy. 

Takie szybkie efekty, jak opisane wyżej są fantastyczne, ale też frustrujące: mam wrażenie, że często 

cierpimy bardziej niż nasi klienci, ponieważ wiemy, co dokładnie powinni robić i jakie rezultaty mogliby 

otrzymywać. 

Nie zrozum mnie źle. Słyszę Was, Ci którzy jesteście sparaliżowani. Wystawianie siebie „na zewnątrz” 

sprawia, że jesteście bezbronni i narażeni na odrzucenie, porównania i krytykę. Rozumiem to. Honor 

harcerza. I teraz wyjątkowo nie jestem sarkastyczna. Ale: koniec końców to nie doprowadzi Cię do 

miejsca, do którego dążysz, czyli do Twojej wymarzonej pracy. Dlatego polecam Ci przyjęcie mojej 

filozofii: F&%$ F.E.A.R. (Zapomnij o strachu; z ang. F.E.A.R., co jest skrótem od „Fałszywe 

Oczekiwania Wydają się Prawdziwe”). 

Poprosiliśmy naszego dawnego klienta, Dyrektora ds. Projektów z sektora IT/Telco, żeby podzielił się z 

nami szczerze swoją opinią:

* * * * *

Tabula Rasa & Ego

„W sierpniu 2010 roku zaraz po moim powrocie z wakacji zostałem zwolniony pomimo – albo z powodu 

– moich sukcesów i osiągnięć. Domyślam się, że stałem się zbyt drogi oraz stałem się zagrożeniem dla 

niektórych moich kolegów. Zacząłem szukać pracy na własną rękę, ale uświadomiłem sobie bardzo 

szybko, że to nie ma sensu, ponieważ prawie żadne oferty pracy na moim poziomie nie były widoczne. 
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Pamiętałem sesję z Sandrą na kursie Executive MBA i pomyślałem: Jeśli coś nie istnieje, muszę to 

stworzyć. 

Kiedy zaczęliśmy, zaobserwowałem następujące fakty: headhunterzy wykazywali zainteresowanie tylko 

wtedy, gdy mieli otwarty proces rekrutacyjny, do którego mogli mnie dopasować. Tylko jedna firma 

wykazała się proaktywnością. Zdarzyło się, że kilku Konsultantów Executive Search spotkało się ze 

mną dla potencjalnych przyszłych projektów. Połowa rekrutujących odpowiedziała, ale w sumie nie 

zaowocowało to żadną interesującą ofertą pracy. 

Jeśli chodzi o wysyłanie dokumentów bezpośrednio do firm, liczba odpowiedzi przekroczyła 60%. 

Prawdopodobnie, niektórzy prezesi odpowiedzieli z grzeczności bądź uprzejmości, jednak zostałem 

zaproszony na 4 rozmowy. Kiedy spotykałem się z headhunterami i Dyrektorami Zarządzającymi, 

powoli dojrzewałem do decyzji, że nie chcę już pracować w korporacji. Jedno z tych 4 spotkań 

właściwie umożliwiło mi założenie własnej firmy konsultingowej. Nadal otrzymywałem zaproszenia, 

zarówno od Konsultantów Executive Search i firm, które zaowocowały dwoma dodatkowymi ofertami 

pracy, które uprzejmie odrzuciłem, ponieważ już podjąłem decyzję. 

Czy żałuję, że zapłaciłem Aniołom Kariery za usługi, a nie znalazłem pracy? Nie! Zdecydowanie nie. 

Dzięki wnikliwej analizie mojej obecnej sytuacji, ciągłemu odkrywaniu, czego tak naprawdę chcę i 

zakwestionowaniu moich oczekiwań, uświadomiłem sobie, co tak naprawdę chcę robić dalej. Na 

dodatek, dzięki portfolio projektów, które razem przygotowaliśmy, miałem gotowy materiał 

marketingowy, żeby dotrzeć do nowych klientów. To był początek mojej własnej firmy. I nigdy nie 

wyglądało to tak: „Sandra, to jest mój profil zawodowy, zrób coś z nim”. Doceniłem proces nauki, który 

umożliwił mi uświadomienie sobie, jak powinien wyglądać kolejny idealny krok w mojej karierze. Więc 

czy była to strata pieniędzy? Zdecydowanie nie. 

Rady dla moich rówieśników: przede wszystkim fakt, że firma Cię zwalnia, nie oznacza, że jesteś 

beznadziejnym przypadkiem. Korporacje zwalniają dyrektorów z wielu powodów. Więc postaw grubą 

krechę. Nicość. Jeśli stracisz pracę, pierwszą reakcją najmniej godną polecenia jest aplikowanie na 

każde stanowisko, jakie jesteś w stanie znaleźć. Najlepiej jest nie czekać, tylko od razu umawiać się na 

spotkania. Zauważyłem, że przyjaciele i koledzy, którzy stracili pracę, znajdowali nowe stanowiska 

względnie szybko, czasami nawet zanim upłynął ich okres wypowiedzenia, z powodu presji jaką 

odczuwali w związku z przymusem natychmiastowego znalezienia nowego źródła dochodu. Z 

doświadczenia mogę powiedzieć, że warto jest spędzić trochę czasu na refleksji. Łatwiej jest wtedy 

ocenić swoje cele i kompetencje. Po chwili obraz siebie samego może stać się niewyraźny. Pośpiech 

nie jest dobrym doradcą. Popełniasz błędy. Zapamiętaj, błędy zawodowe nie tak łatwo naprawić. 

Bardzo trudno jest zacząć od początku trzy- lub czteromiesięczne poszukiwania, gdy masz już nowe 

stanowisko, ale uświadamiasz sobie, że nowa praca nie jest tym, czego szukałeś?

Jestem pewien, że niektóre osoby na dyrektorskich stanowiskach nigdy nie skontaktują się z Aniołami 
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Kariery, ponieważ uważają: „W końcu znam tylu ludzi!”. Zapominają, że mają te dobre relacje, kiedy 

mają władzę. Większość ich znajomych nie będzie chciała ich zatrudnić. Jak wiele stanowisk 

dyrektorskich jest dostępnych na rynku w danym momencie? To względnie mała liczba. Nie ma tak 

wielu pojawiających się nowych firm. A wymiana osoby na danym stanowisku zajmuje bardzo dużo 

czasu. Dlatego bezpośrednia znajomość ludzi nie jest wystarczająca – zazwyczaj po prostu jest za 

mało stanowisk na tym poziomie.

Czy dyrektorzy powinni aplikować samodzielnie? Odważę się powiedzieć, że Prezes jest pracownikiem 

jak każdy inny i, że z mojego doświadczenia bezpośredni kontakt jest najlepszy. Oczywiście, 

headhunterzy będą Cię zniechęcać do tego, ponieważ chcą dostać swoje wynagrodzenie. Wydaje mi 

się, że jeśli ktoś aplikuje osobiście i bezpośrednio, jest postrzegany jako osoba kreatywna i 

zdeterminowana, co oznacza, że w pracy będzie taka sama. Ego osoby szukającej pracy może również 

być przeszkodą w wysyłaniu e-maili do osób decyzyjnych. „Nie odpowiedział na mojego (pierwszego i 

zarazem ostatniego) e-maila. Co za dupek! Już nigdy się z nim nie skontaktuję”. Jak często zdarzyło Ci 

się nie odpowiedzieć na e-maila, ponieważ Twoja skrzynka była zwyczajnie zasypana? 

Podsumowując, chciałbym podkreślić dwie kwestie: 

1) Uczucie zaskoczenia lub czasowa dezorientacja po stracie pracy jest w porządku. Przetraw to.

2) Odłóż swoje ego na bok. Nie ma nic złego w bezpośrednim kontaktowaniu się z kimś. Ego jest 

najdroższą rzeczą, jaką będziesz kiedykolwiek posiadać.

* * * * *

Nie moglibyśmy tego wyrazić lepiej. A teraz mały test, który pozwoli Ci ocenić Twoją gotowość do 

procesu poszukiwania pracy i jakie jest prawdopodobieństwo, że ją znajdziesz:
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Nie siedź i nie czekaj, aż coś się stanie: zadzwoni do Ciebie headhunter, firma poddająca się fuzji lub 

konkurencja bezpośrednio się z Tobą skontaktuje. Weź swoją karierę w swoje ręce!
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Materiały dodatkowe:

Wywiad z Prezesem Alchem Grupy – Konrad Kopyra

Sandra Bichl: Konrad, bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas, żeby się ze mną spotkać i odpowiedzieć 

na nasze pytania. 

Konrad Kopyra: Z przyjemnością. 

Sandra Bichl: W jaki sposób szukacie osób na stanowiska dyrektorskie? Jak często zdarza się 

taka rekrutacja i w jaki sposób jest ona przeprowadzana?

Konrad Kopyra: Jeżeli mamy potrzebę obsadzenia stanowiska dyrektorskiego, to najpierw 

wykorzystujemy własne kontakty i pocztę pantoflową. Jeśli to nie zda egzaminu, to wybieramy jedną z 

czterech firm rekrutacyjnych, z którymi współpracujemy. Nasze oczekiwania wobec kandydatów: 

obowiązkowo muszą mieć doświadczenie w sprzedaży B2B w zakresie wyposażenia laboratoriów 

poparte sukcesami na stanowiskach takich jak Dyrektor Sprzedaży lub Business Development 

Manager. Wykształcenie jest mniej istotne. Jeśli kandydat nie ma doświadczenia branżowego, to 

podczas pracy zderzy się ze ścianą. Musi znać naszą specyficzną branżę. Mamy około 400 dostawców 

i ponad 20 tysięcy produktów w portfolio, które szybko się zmieniają. 

Sandra Bichl: Jak długo trwa proces rekrutacyjny?

Konrad Kopyra: W idealnym świecie taki proces trwa do sześciu miesięcy – jednak zdarza się, ale 

bardzo rzadko, że trwa tylko dwa miesiące. 

Sandra Bichl: Jak reagujesz na CV wysyłane bez otwartego procesu rekrutacyjnego? 

Konrad Kopyra: Nie przeszkadzają mi one, choć staram się chronić swoją „prywatność firmową”. Jeśli 

osoba wysyłająca CV ma mi coś do zaoferowania, to mam ją w pamięci. W ten sposób udało nam się 

zatrudnić 3 osoby.

Sandra Bichl: Jak ważna jest dla Ciebie jakość wysyłanych dokumentów?

Konrad Kopyra: Rozróżniam dwa aspekty jakości przesyłanych dokumentów. Pierwszy aspekt dotyczy 

wyglądu i układu – jednym słowem: estetyki. Drugi aspekt to jakość merytoryczna: osiągnięcia i projekty 

muszą być przedstawione w sposób profesjonalny i poparte konkretnymi liczbami. Jeżeli ktoś się 

decyduje na wysłanie CV ze zdjęciem, to powinno ono być „porządne” i adekwatne do stanowiska, na 

które aplikuje. Ważna dla mnie też jest chronologia. Podsumowanie zawodowe powinno być na górze. 

Dlaczego? Bo tam powinna się znaleźć kluczowa i przydatna dla mnie informacja. W CV jest dużo 
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informacji mniej lub bardziej przydatnych, dlatego chcę od razu wiedzieć, czy jest sens czytania całości. 

Powinno tam się znaleźć potwierdzenie naszych wymagań, żebym nie musiał ich szukać i wyłuskiwać z 

całego tekstu. Nie interesują mnie wszystkie szkolenia. Jeśli będę chciał dowiedzieć się czegoś więcej, 

to się dopytam. Kolejna sprawa, odbycie szkolenia to nie jest kwalifikacja. Ludzie to często mylą. 

Istotny jest styl pisania, całość powinna być w sensowny sposób poukładana. 

Sandra Bichl: W jaki sposób taka osoba może pokazać, że „ma Ci coś do zaoferowania”?

Konrad Kopyra: Jeżeli jest to CV w odpowiedzi na otwartą rekrutację, to chcę widzieć w podsumowaniu 

zawodowym, że kandydat spełnia moje wymagania. Nie mam czasu żeby się „dogrzebywać” gdzieś na 

czwartej stronie, że ktoś jest absolwentem MBA. Jeżeli jest to CV wysłane tak po prostu bez procesu 

rekrutacyjnego, to osoba musi wiedzieć do kogo pisze, jaka to jest firma, jaką ma strukturę, jakie 

portfolio produktowe i musi wskazywać w jaki sposób może być przydatna w firmie. 

Sandra Bichl: Dużo mówi się o „przenośnych kompetencjach”. Jak to wygląda w przypadku gdy 

kandydat chciałby zmienić branżę? Załóżmy, że jest to Dyrektor Sprzedaży, który jeszcze nigdy nie 

pracował w Twojej branży, ale od dzieciństwa kręcą go mikroskopy, płytki, pipety, itd. Jak powinno 

wyglądać podejście takiej osoby, żebyś, pomimo tego, że szukasz osoby z doświadczeniem w branży, 

jednak się spotkał? 

Konrad Kopyra: To jest dobre pytanie. Najważniejsze jest to, żeby taka osoba podkreśliła w e-mailu, w 

jaki sposób ona jest z moją branżą związana i jaką ma motywację. Zanim otworzę CV, chciałbym także 

w skrócie wiedzieć, gdzie pracowała i jaki ma zakres kompetencji. Napisanie o tym w sensowny 

sposób, to jest dla mnie powód, aby spotkać się i porozmawiać. 

Sandra Bichl: Na co osoby na stanowiskach dyrektorskich podczas rozmowy kwalifikacyjnej 

powinny zwracać szczególną uwagę? Proszę o 3 porady?

Konrad Kopyra: Przed rozmową najważniejszym, najtrudniejszym i zarazem najsłabszym punktem jest 

przygotowanie się. Warto wydać te 15 złotych i sprawdzić firmę w KRS oraz zapytać się, kto będzie na 

rozmowie, jeśli ta informacja nie została podana. W drugiej kolejności wygląd podczas rozmowy jest 

bardzo istotny. Nie będzie drugiej okazji na zrobienie pierwszego wrażenia. Oczekuję profesjonalizmu 

w każdym calu: dotyczy to rozmowy, mimiki i jakości odpowiedzi. Czasami drążymy jakiś temat, którym 

chwalił się kandydat. Jeśli ktoś nie może ujawnić do końca szczegółów tego tematu, bo to jest objęte 

tajemnicą, niech powie, żebym nie musiał się zastanawiać, czy jest prawdomówny. W przeciwnym razie 

będę się zastanawiał czy nie ściemnia. Każda rozmowa jest w jakimś stopniu Assessment Center. 

Obserwujemy i oceniamy kandydata cały czas. Czasami celowo zmieniamy np. styl spotkania. Na tak 

wysokich stanowiskach nie można się dać wyprowadzić z równowagi. Zdarza się, że ludzie nie wiedzą 

jak usiąść. Czasami właśnie to decyduje, jak się człowiek potrafi zachować w takiej sytuacji. Nie można 

dać się zaskoczyć!!! 
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Sandra Bichl: Sprawdzasz osoby przed rozmową w Google?

Konrad Kopyra: Część osób tak. Chociaż nie sprawdzamy szczegółowo – z braku czasu. Jednak 

bardzo często sprawdzamy przez ludzi z branży.

Sandra Bichl: Wpływa to na całokształt oceny?

Konrad Kopyra: Nie bardzo, choć w niektórych przypadkach bywa inaczej.

Sandra Bichl: Jak postępujecie w kwestii sprawdzania referencji?

Konrad Kopyra: Referencje są wartościowe, jednak ciężko jest sprawdzić referencje bieżące, gdy ktoś 

chce odejść z pracy, nie ma kogo poprosić o referencje – przełożony przecież zazwyczaj nie wie o tych 

planach. Do referencji na stronach takich jak LinkedIn.com lub GoldenLine.pl mam ostrożne podejście. 

Z drugiej strony są one łatwo weryfikowalne. Doceniam w nich to, że czasami można znaleźć ciekawe 

informacje. Jednak moim zdaniem, najlepszymi referencjami są te, które się zdobyło przez własne 

kontakty.

Sandra Bichl: W jaki sposób oceniacie kompetencje Waszych kandydatów na wysokich 

pozycjach?

Konrad Kopyra: Stosujemy głównie Assessment Center, przy czym z kompetencjami miękkimi jest 

łatwiej niż z twardymi. Staramy się zaskakiwać kandydatów pytaniami o ich opinie na tematy zupełnie 

oderwane od rzeczywistości i niezwiązane z sytuacją, aby zaobserwować ich reakcje i umiejętność 

panowania nad sobą.

Sandra Bichl: Jak dobrze dyrektorzy oceniają swoje własne kompetencje?

Konrad Kopyra: Zawsze wyżej niż ja. Generalnie każdy, kto stara się o pracę, „przechwala się” na 

wszystkie możliwe sposoby. Jednak uważam, że nie warto kłamać na temat swoich umiejętności, 

ponieważ niedociągnięcia prędzej czy później wychodzą na jaw. Ja jeszcze nie spotkałem się z 

sytuacją, żeby ktoś ocenił swoje kompetencje nisko.

Sandra Bichl: Na co osoby na stanowiskach dyrektorskich podczas poszukiwania pracy powinny 

zwracać szczególną uwagę?

Konrad Kopyra: Z uwagi na fakt, że to długi proces, przede wszystkim powinny uzbroić się w 

cierpliwość. Naciskanie i ponaglanie jakiejkolwiek ze stron jest źle widziane. Nie mogą się też łatwo 

zniechęcać. Ważne jest również panowanie nad swoimi emocjami – to jedna z cech dobrego szefa. 

Często spotykam się z tym, że ludzie podczas spotkania denerwują się, stresują, a nie powinni. Przed 

spotkaniem należy się odpowiednio przygotować, ważne są również pytania na temat firmy. Ale nie 
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można pytać np. o strukturę, bo to jest ogromne faux pas, jeśli nie zainteresowali się takimi 

podstawowymi rzeczami sami wcześniej. Ostatecznie istotny jest profesjonalizm w każdym calu.

* * * * *

Wywiad z byłą Dyrektor HR w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – 

Joanna Sztandur

Sandra Bichl: W jaki sposób międzynarodowe kancelarie prawnicze szukają partnerów?

Joanna Sztandur: Z mojego doświadczenia wynika, że są dwa główne sposoby na pozyskiwanie 

kandydatów na stanowisko partnera: (1) networking i (2) bazy danych, znajomość rynku i 

profesjonalizm firm headhunterskich.

Rynki Europy Środkowo-Wschodniej są relatywnie małe i osoby na tych stanowiskach znają się albo ze 

studiów, aplikacji, imprez branżowych lub uczestniczenia w pracach nad projektem po tzw. „drugiej 

stronie stołu negocjacyjnego”, czyli wtedy kiedy reprezentując swojego klienta, mieli po przeciwnej 

stronie innego prawnika. W ten ostatni sposób jest też najłatwiej ocenić kwalifikacje, wiedzę i 

doświadczenie prawnika. 

Znajomość konkurencji jest nieoceniona wtedy, kiedy kancelaria wie, kogo konkretnie chce mieć w 

gronie swoich partnerów i kiedy z poza-kuluarowych rozmów z tą osobą wiadomo, że byłaby skłonna 

do rozmów o przejściu do innej kancelarii. 

W szczególnych okolicznościach, np. kiedy dana kancelaria nie chce, żeby potencjalny kandydat/ka 

wiedział/a, kto jest zainteresowany jego/jej kandydaturą lub kiedy dany/a kandydat/ka miałby/miałaby 

przejść ze swoim całym zespołem, kancelarie zwracają się o pomoc do profesjonalistów, czyli 

headhunterów.

Drugim, najpopularniejszym sposobem szukania kandydata/tki na stanowisko partnera jest korzystanie 

z usług headhuntera. Dobrzy headhunterzy znakomicie znają rynek i są w bliskich relacjach z 

kancelariami, partnerami i prawnikami. Profesjonalny i skuteczny headhunter nie tylko zna swoich 

klientów i kandydatów, ale potrafi też przekonać kandydata/tkę do zmiany pracy, nawet jeżeli ten/ta nie 

miał/miała takich zamiarów, czy planów.

Sandra Bichl: Jak długo trwa proces rekrutacyjny od podjęcia decyzji o zatrudnieniu do momentu 

podpisania umowy/rozpoczęcia pracy?

Joanna Sztandur: Od trzech do ponad dwunastu miesięcy. To zależy, czy kandydat jest zainteresowany 

zmianą, jak długo toczą się negocjacje, jak sprawna organizacyjnie jest kancelaria szukająca 
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kandydata/tki, czy zmiana kancelarii dotyczy też jego/jej zespołu i bazy klientów, okresu wypowiedzenia 

i klauzul dotyczących niekonkurowania.

Sandra Bichl: Jaka jest – jeżeli istnieje – różnica pomiędzy CV partnera a junior associate?

Joanna Sztandur: CV partnerów zawierają krótkie informacje o organizacjach, w których pracowali, w 

jakim okresie i na jakich stanowiskach plus często jednozdaniowe informacje dotyczące ich osiągnięć w 

tychże organizacjach. 

Do CV partnerów praktycznie zawsze dołączona jest lista transakcji, klientów i spraw nad którymi 

pracowali, a także publikacji i np. pełnionych funkcji poza obecną organizacją. Te dodatkowe informacje 

są być może nawet ważniejszym elementem CV partnera.

CV junior associates, w zależności od stażu pracy, zawierają podobne informacje jak CV partnerów, z 

tą różnicą, że opis zakresu odpowiedzialności jest często bardzo ogólny, np. przygotowywanie umów 

najmu. Junior associates często starają się, żeby ich CV nie było za „ubogie” w informacje, więc często 

rozbudowują informacje o tym, co konkretnie robili w danej kancelarii, a nie jakie były ich osiągnięcia.

Sandra Bichl: Jak ważna jest jakość wysyłanych dokumentów na poziomie partnera?

Joanna Sztandur: Prawie nieistotna w przypadku, kiedy rekrutacja odbywa się w ramach networkingu 

opisanego powyżej. Wtedy z założenia kancelaria zna kandydata, jego osiągnięcia i wartość rynkową. 

W takich przypadkach, jakiekolwiek dokumenty są potrzebne tylko dla poprawnego udokumentowania 

procesu rekrutacji i ewentualnego włączenia kandydata do grona wspólników. Jakość dokumentów jest 

istotna w przypadku, kiedy rekrutacja odbywa się poprzez headhuntera i np. kiedy dana kancelaria 

szuka partnerów w innym kraju.

Sandra Bichl: Na co powinni zwracać szczególną uwagę potencjalni partnerzy podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej? Proszę o 3 porady?

Joanna Sztandur: Po pierwsze, mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Po drugie, mówić o sobie, 

swoich osiągnięciach, umiejętnościach i kwalifikacjach bez ujawniania informacji o swoich poprzednich 

kancelariach ani ich oceniania. Po trzecie, nie przeceniać ilości i wartości klientów, którzy potencjalnie 

przejdą z nimi do nowej kancelarii.

Sandra Bichl: Jakie są największe faux-pas? 

Joanna Sztandur: Największe faux-pas: „w moim zespole nie ma kobiet, bo nie wnoszą żadnej 

„wartości dodanej””.

Sandra Bichl: Googlowałaś kandydatów przed rozmową? Jeżeli tak, to jaki to miało wpływ?
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Joanna Sztandur: Nigdy nie „googlowalam”.

Sandra Bichl: Jak postępowaliście w kwestii sprawdzania referencji?

Joanna Sztandur: Oficjalne referencje są jednym z kluczowych elementów rekrutacji w Wielkiej Brytanii 

i Stanach Zjednoczonych. Nie są niezbędne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Sandra Bichl: W jaki sposób kancelarie prawnicze oceniają kompetencje kandydatów na 

wysokich stanowiskach? 

Joanna Sztandur: Najpopularniejszym sposobem są rozmowy kwalifikacyjne – indywidualne i w formie 

tzw. panelu – z osobami na rożnych stanowiskach.

Sandra Bichl: Jak dobrze senior associates/partnerzy oceniają swoje własne kompetencje?

Joanna Sztandur: Często przeceniają.

Sandra Bichl: Z punktu widzenia dyrektora HR, na co osoby na stanowiskach senior 

associate/partner powinny zwracać szczególną uwagę podczas całego procesu? 3 porady?

Joanna Sztandur: Po pierwsze, zawsze okazywać szacunek drugiej stronie, na przykład dotrzymując 

terminów i danych obietnic oraz wykazywać się profesjonalizmem. Po drugie, nie angażować się w 

rozmowy, jeżeli z góry wiemy, że nie chcemy zmieniać kancelarii, a na przykład tylko po to, żeby 

sprawdzić, jaka byłaby wysokość wynagrodzenia u konkurencji, albo żeby mieć tzw. „kartę 

przetargową” w obecnej kancelarii. Po trzecie, potraktować potencjalnego pracodawcę jak klienta tzn. 

przeprowadzić szczegółowy due diligence, np. zweryfikować jego reputację, spróbować się dowiedzieć 

z jakiego powodu wybrano właśnie nas na potencjalnego kandydata/kę, jaka jest jego kultura 

organizacyjna, czy na pewno jest to najlepsza dla nas zmiana i jak ona wpłynie na naszą karierę.

Sandra Bichl: Joanno, bardzo Ci dziękuję za Twój czas!

* * * * *

FAQ – Sandra Bichl

Zdecydowałyśmy się na dodanie tej części, ponieważ podczas researchu i wywiadów zadawano nam 

wiele pytań. Oto najczęstsze z nich:

P: Jakie były początki firmy?

Sandra: W czasach, gdy sama byłam rekruterem, wielu moich znajomych prosiło mnie o pomoc lub 
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nawet jej żądało: „Sandra, jesteś headhunterem. Znajdź mi pracę!”. Większość nie rozumiała, że 

specjalizuję się w prawnikach i, że rekruterzy tak naprawdę nie pracują w taki sposób. Jednak często 

formatowałam CV, pisałam listy motywacyjne i udzielałam porad zawodowych. Oprócz 2 moich 

przyjaciół, którzy zignorowali moje wskazówki, wszyscy znaleźli pracę bardzo szybko. Więc znajomi 

moich znajomych zaczęli prosić mnie o pomoc. W czerwcu 2010 roku zdecydowałam przetestować, czy 

ktokolwiek zapłaci za moje wsparcie i natychmiast pojawił się mój pierwszy klient. Polecił mnie i w ten 

sposób zyskałam kolejnego klienta i zaczęłam pracować z innym Aniołem Kariery na zasadzie zleceń. I 

właśnie tak to się zaczęło – w sposób bardzo naturalny. Na początku naprawdę traktowałam to jako 

dobrze opłacalne hobby. Nigdy nic nie zrobiłam, żeby zareklamować firmę. Do początku 2012 roku 90% 

osób, które znam, nawet nie wiedziało, że działam w tej dodatkowej branży. Dlaczego? Ponieważ 

musiałam się upewnić, że podołam. Musiałam się przekonać, że mam odpowiednie osoby na 

pokładzie, które spełnią moje, co prawda wygórowane, wymogi. 

P: Jak efektywni jesteście?

Sandra: Jeśli ktoś przychodzi tylko po to, abyśmy sformatowali jego CV, nie jesteśmy w stanie określić, 

czy dzięki temu znajdzie pracę, czy nie. Co możemy porównać, to efekty jakie osiągają ze swoimi 

własnymi wersjami CV, czyli brak zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne z efektami jakie osiągają z 

nowym CV, czyli zaproszenia na te rozmowy. W tym przypadku jesteśmy w 100% efektywni. Czasami 

mamy klientów, którzy chcą tylko przejść przez symulacje rozmów kwalifikacyjnych, ponieważ 

zazwyczaj są odrzucani po pierwszej rozmowie o pracę. Jak tylko poćwiczą z nami, dostają się na 

drugie i trzecie spotkanie i otrzymują ofertę pracy. W tym przypadku również jesteśmy w 100% 

efektywne. Trudniej jest ocenić efektywność w przypadku naszych długoterminowych klientów. 

Niektórzy zaczęli proces, aby sprawdzić, czy jest dostępna lepsza praca niż obecnie mają. Zdarzało 

się, że decydowali się na pozostanie tam, gdzie byli, ale kontynuowali pracę z nową energią. Niektórzy 

dzięki całemu procesowi decydowali się na założenie własnego biznesu. Oczywiste jest, że zmienili 

pracę dzięki naszemu wsparciu. To wszystko zależy od rodzaju wsparcia, jakiego u nas szukali. 

Jesteśmy najbardziej efektywni, jeśli prowadzimy i kontrolujemy wszystko od A do Z, w tym w 

szczególności korespondencję. To jest jeden z najważniejszych czynników, które decydują o szybkości i 

efektywności procesu poszukiwania pracy. 

P: Jakich klientów macie?

Sandra: Mój przyjaciel powiedział, że nasi klienci to osoby zamożne, którym brakuje czasu, co jest 

częściowo prawdą. Nasi klienci dzielą się na dwa rodzaje. Z jednej strony są to osoby na dyrektorskich 

stanowiskach, którym brakuje wolnego czasu i wolą wyjechać na zasłużone dwutygodniowe wakacje 

lub po prostu skupić się na obecnej pracy niż klikać, szukać i siedzieć przed komputerem. Z drugiej 

strony są dyrektorzy z większą ilością wolnego czasu, którzy przychodzą do nas po konkretną wiedzę, 

chcą brać udział w Competence Center lub wykorzystują nas jako neutralną, obiektywną grupę, z którą 
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można przedyskutować swoje możliwości albo oferty pracy. 

P: Jakie do tej pory były opinie Waszych klientów?

Sandra: Kiedyś jeden z naszych klientów powiedział: „Sandra, naprawdę lubię pracować z Tobą i z 

Twoim zespołem. Jesteście niezwykle profesjonalni i naprawdę utrzymujecie wysoki poziom 

świadczonych usług. Ale najbardziej podoba mi się to, że jesteście „normalni”. Nie jesteście 

pretensjonalni”. Myślę, że to całkiem dobre podsumowanie. Jesteśmy praktyczni, bezpośredni, zawsze 

prostolinijni. Mamy przytulne biuro w centrum Warszawy. Nie jest luksusowe. Chcemy, żeby potencjalni 

klienci, którzy nad odwiedzają, czuli się tu jak w domu. Powinni móc zapomnieć na chwilę, że siedzą – 

znowu – w sali konferencyjnej w biurze. Potrzebujemy, żeby nasi klienci byli z nami szczerzy i otwarci, 

żebyśmy mogli im pomóc. Jedną z zasad, której się trzymamy jest przechodzenie na „Ty” z pierwszym 

uściskiem ręki, co jest rzadko spotykane w Polsce. To pomaga pozbyć się niepotrzebnych, często 

powierzchownych barier.

P: Jakie wymagania muszą spełniać Twoi klienci?

Sandra: Nasi potencjalni klienci muszą spełniać 2 wymagania:

1) Muszą być chętni, aby znaleźć trochę czasu, żeby odpowiedzieć na pytania o ich ukryte motywy, 

cele, pragnienia, kompetencje, umiejętności i oczekiwania.

2) Muszą być otwarci na nasz feedback. Czuję się zobowiązana do tego, aby zawsze mówić prawdę i 

dawać szczere uwagi. Dla przykładu: kiedyś przyszła do naszego biura doświadczona prawniczka. 

Przechodziła ciężkie chwile. Jej słowa mówiły: „Naprawdę chcę znaleźć pracę”, ale jej pofarbowane 

kruczoczarne włosy i ciemne powieki krzyczały: „Mam depresję, nie zatrudniaj mnie!”. Jej postawa 

mówiła: „Nie zasługuję na to, żeby ktoś mnie zatrudnił. Nie wierzę w siebie”. Więc powiedziałam jej: 

„Posłuchaj, nawet jeśli Ci pomogę, nikt Cię nie zatrudni. Nie w Twoim obecnym stanie umysłu. Wróć, 

kiedy poczujesz się lepiej. Jeśli potrzebujesz porozmawiać z psychologiem, z radością Ci kogoś 

polecę”. Okazało się, że już chodzi do psychologa. Podziękowała za szczerą opinię. Dwa tygodnie 

później, przesłała mi dużo lepszą wersję swojego CV i powiedziała, że zdecydowała się zacząć szukać 

pracy od nowa. Czasami bezkompromisowa szczerość pomaga. 

Oto kolejny przykład na to, jak bardzo doceniana jest nasza opinia: podczas jednej z symulacji 

rozmowy kwalifikacyjnej nasz klient, Dyrektor Zarządzający, nagle powiedział: „Ale bądź ze mną 

szczera. Powiedz mi prawdę. W pracy nigdy nie jestem pewny, czy moi pracownicy są ze mną 

szczerzy. Płacę Ci, żebyś była szczera”. Zdarza się, że nie zgadzamy się na współpracę, gdy na 

przykład ktoś przecenia swoje kompetencje i nie zgadza się na obiektywną ocenę. Nie chcemy 

podejmować ryzyka pomocy komuś w znalezieniu pracy, która nie pasuje do umiejętności danej osoby. 

Lub na przykład gdy executive przychodzi do naszego biura i zaczyna od przedstawiania swoich żądań. 
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To nie zadziała u nas.

P: Kim są Twoi konkurenci?

Sandra: Uważam, że nie mamy konkurencji w tym segmencie rynku. Są firmy, które oferują usługi 

związane z pisaniem CV. Jest wiele coachów kariery. Są firmy rekrutujące, które starają się sprzedać 

swoim kandydatom usługi związane z kierowaniem swoją karierą. Dla mnie jest to konflikt interesów, 

ponieważ nie da się służyć dwóm panom w tym samym czasie. Widzieliśmy także reakcje naszych 

klientów, którzy nie byli szczególnie zachwyceni taką strategią: czemu mam płacić headhunterowi za 

pomoc w przygotowaniu mojego CV? Nie widzą rekrutera w takiej roli.

P: Czy zajmujecie się coachingiem kariery?

Sandra: Częściowo tak. Podczas gdy coach kariery potrzebuje 10 godzin, aby zadać pytania i wykonać 

z Tobą ćwiczenia, my zabieramy się do pracy i robimy kilka rzeczy równocześnie. To sprawia, że 

jesteśmy bardziej efektywni. Podczas spotkań z klientami oczywiście używamy technik coachingowych, 

kiedy tego potrzebujemy. Ale nie nazwałabym tego coachingiem kariery. Jeśli klienci potrzebują 

coachingu, przydzielamy im jednego z naszych coachów, którzy pomagają im stawić czoła wyzwaniom, 

przed którymi stoją – ale wtedy nazywamy to wyraźnie coachingiem.

P: W jakich branżach się specjalizujecie?

Sandra: Powiem krótko: nie specjalizujemy się. Jesteśmy pewni, że możemy pomóc naszym klientom 

w każdej branży. Jeśli brakuje nam know-how, jesteśmy w stanie uzyskać to, czego potrzebujemy z 

rynku z pomocą networkingu. Pamiętaj, że na przykład headhunterzy z nami nie konkurują, ale do 

pewnego stopnia współpracują i są chętni, aby dzielić się swoją wiedzą. Co więcej, utrzymujemy bliskie 

relacje z naszymi dawnymi klientami, którzy są najlepszym źródłem informacji i kontaktów.

P: Jak przyciągacie klientów?

Sandra: Tylko przez pocztę pantoflową. Czułam potrzebę, żeby podziękować naszym aktywnym 

propagatorom, więc wprowadziłyśmy symboliczny system rekomendacji o nazwie „Wirtualne Anioły”: 

jeśli dzięki Twojej rekomendacji, ktoś kogo znasz, stanie się naszym klientem – niezależnie od tego, 

jaką usługę wybierze – otrzymasz Wirtualnego Anioła. Pod koniec każdego kwartału możesz wymienić 

Wirtualne Anioły, które uzbierałeś, na np. książkę, sesję zdjęciową, itd.

P: Kto i w jaki sposób może dołączyć do Twojego zespołu? 

Sandra: Zawsze szukamy profesjonalistów z co najmniej siedmioletnim doświadczeniem, najlepiej 

zarówno w rekrutacji, jak i wewnątrz firmy. Muszą mieć doświadczenie w bezpośredniej pracy z kadrą 

zarządzającą. Powinni mieć jakieś doświadczenie w coachingu/doradztwie. Kandydaci muszą mieć oko 
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do szczegółów i charakteryzować się brakiem tolerancji dla usług niskiej jakości. Zawsze kiedy 

przeprowadzam z kimś rozmowę kwalifikacyjną, zadaję sobie pytanie: „Czy moi najbardziej 

wymagający klienci, doświadczeni Prezesi, będą czuli, że rozmawiają z partnerem?”. Jeśli odpowiadam 

sobie twierdząco, wiem, że jestem na dobrej drodze. Szukam zrozumienia rynku i biznesu. Chcę, żeby 

moje Anioły Kariery były partnerami do rozmowy i doradcami dla naszych klientów. Na samym początku 

obiecałam sobie, że nigdy nie pójdę na kompromis w sprawie jakości konsultantów. Jeśli chodzi o 

aplikację... oczywista odpowiedź to przesłanie nam perfekcyjnego CV.

P: Jak opisałabyś swoją firmę jako miejsce pracy?

Sandra: Jestem zbyt zaangażowana, żeby odpowiedzieć obiektywnie na to pytanie. Dlatego poprosiłam 

Annę Zadrożną, żeby pomogła mi na nie odpowiedzieć. Oto co mi powiedziała:

„Zacznę od nakreślenia Wam pewnego kontekstu: Znam Sandrę, odkąd przyjechała do Polski w 2005 

roku, gdy ja już pracowałam w Hudsonie. W zeszłym roku zapytała mnie, czy chcę jej pomóc w 

projekcie, ponieważ miała dużo pracy. Zaciekawiona i z pewną ilością wolnego czasu, zgodziłam się. 

Przychodziłam do biura na parę godzin tygodniowo. W tamtym czasie zastanawiałam się nad nowymi 

możliwościami zawodowymi i myśl o tym, że mogłabym zostać Aniołem Kariery, poza tym, że wcale o 

tym specjalnie nie myślałam, wydawała się zabawna, ale raczej mało prawdopodobna. Miałam 

kontynuować swoją karierę w korporacji. Sandra zapytała mnie, czy chcę się bardziej zaangażować, 

dopóki nie znajdę swojej wymarzonej pracy. Dlaczego nie? Klienci, z którymi pracowałam, zaczęli 

odnosić swoje pierwsze sukcesy. Widziałam, że moje doświadczenie jako headhuntera, jak i również 

jako HR managera, było przydatne. Klienci zaczęli mnie polecać.

Muszę przyznać, że byłam na rozdrożu: z jednej strony dostawałam oferty pracy z międzynarodowych 

korporacji, a z drugiej strony naprawdę podobała mi się praca Anioła Kariery. Mogłam wykorzystywać 

swoje umiejętności coachingowe, co było dla mnie istotne. Dowiedziałam się o employee branding 

(budowanie wizerunku pracownika), coś o czym nigdy bym nie usłyszała, będąc po drugiej stronie. 

Czułam się, jakbym po raz pierwszy była w miejscu, gdzie wszystkie moje doświadczenia i umiejętności 

były istotne. Ale miałam też wątpliwości: Czy naprawdę chcę pracować w tak małej firmie? Butikowa 

czy nie, marka była raczej ciągle nieznana. Czy to nie zniszczy mojego CV? Czy będę mogła się 

rozwijać? Czy jestem wystarczająco kompetentna? Czy poradzę sobie w środowisku B2C? Na ile 

komfortowo będę się czuła bez możliwości ukrycia się za marką korporacji? Itd., itd.

Wkrótce minie pół roku i nie żałuję, że dołączyłam do zespołu – wcale. Powody?

1) Jestem zaskoczona, że research dla moich klientów sprawia mi radość. To jak „powrót do korzeni”, 

ale z dużo głębszym zrozumieniem. Kiedy patrzę teraz na nazwiska i stanowiska, myślę sobie: „Ach 

tak, to był mój kandydat. Ach tak, to mój przyjaciel. Tak, słyszałam o ich wewnętrznych zmianach”. To 

jak wielka układanka składająca się w jedną całość... i po długim czasie pracy w raczej wąskim 
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sektorze rynku, to miła odmiana. 

2) To była okazja jedna w życiu. Jak często możesz współtworzyć markę, nowy zawód? Powiedziałam 

sobie, że zawsze mogę wrócić do stanowiska HR managera.

3) Może się to wydawać sprzeczne intuicyjnie, że w małej firmie z teoretycznie mniejszymi zasobami 

otrzymuje się więcej wsparcia niż w korporacji, ale tak właśnie jest. Prawdopodobnie dlatego, że 

jesteśmy małym, starannie dobranym zespołem, nieustannie wymieniamy się swoim know-how. 

Uczestniczymy w szkoleniach i konferencjach. Ciągle dostajemy feedback, co prawda czasami nawet o 

niego nie prosząc. Pracuję z ludźmi, których lubię – zarówno członków zespołu jak i klientów... co 

prowadzi do czwartego punktu:

4) Praca z dojrzałymi, świadomymi, doświadczonymi i zmotywowanymi klientami jest czystą radością.

5) Sandra jest bardzo praktycznym i bezpośrednim przedsiębiorcą. Cokolwiek, co jest sensowne i 

realne do wykonania, zostaje natychmiast wprowadzone w życie. Taki sposób myślenia sprawia, że 

uczestniczymy w projektach takich jak tworzenie tej książki, działalność pro bono lub tworzenie nowych 

narzędzi. Korporacja jest zbyt ociężała, żeby tak szybko się dostosować. 

6) I na koniec, choć nie jest to najmniej ważny punkt, ja sama mówię klientom, że powinni robić to, co 

kochają. Spędzamy większą część naszego życia w pracy. Więc czemu nie wybrać takiej pracy, którą 

naprawdę lubimy wykonywać?

A teraz: kto tu się odnajdzie? Zdecydowanie ci, którzy lubią pracować w systemie zadaniowym, są 

inteligentni, nie znoszą powolnych struktur korporacyjnych i lubią szybkie rezultaty. Ta praca jest dla 

tych, którzy są wszechstronni, co oznacza, że nie przeszkadza im doradzanie Prezesom w jednej chwili 

i formatowanie ich CV w następnej. Nie powinni czuć, że tego typu zadania są poniżej ich godności. 

Szczerze wierzę, że osoby, które świetnie by tu pasowały, to te osoby, które naprawdę czerpią 

przyjemność z pomagania innym. Świadomość, że jest się współautorem czyjejś kariery jest bardzo 

przyjemna. 

P: Jakim wyzwaniom musicie sprostać?

Sandra: Jednym z powodów, dla których zdecydowałam się napisać tę książkę, jest próba zwiększenia 

świadomości specjalistów HR, że możemy być realną, alternatywną ścieżką kariery. Zazwyczaj 

dostajemy CV albo od bardzo młodych ludzi albo od osób, które właśnie skończyły kurs coachingu i 

chcą się zajmować tylko tym – a ja zdecydowanie chcę to zmienić.

P: Jakie były najdziwniejsze lub najmniej realne prośby Waszych klientów?

Sandra: Czasami klienci proszą nas, żebyśmy osobiście przedstawili ich headhunterom, wysyłając im 
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ich CV. Nie robimy tego, ponieważ nasza rekomendacja niczego nie zmieni, a najważniejszym 

czynnikiem jest relacja, którą bezpośrednio uda się zbudować naszym klientom z headhunterami. 

Konsultanci Executive Search przeszukują bazę CV z myślą o obecnych lub potencjalnych procesach. 

Możesz mieć szczęście i trafić w odpowiedni moment. Nasze działania nie zmienią portfolio klientów 

headhuntera. 

P: Na jakich rynkach działacie? Jakie są Wasze plany?

Sandra: Pracujemy przede wszystkim dla klientów z Polski lub związanymi z Polską. Zakładając, że 

będziemy kontynuować obecny rozwój, będziemy obecni za granicą na koniec 2012 roku. 

P: Jakie jest Twoje zdanie na temat tego, czy executives powinni testować swoją wartość 

rynkową i uczestniczyć w procesach rekrutacyjnych, mimo że nie są nimi zainteresowani?

Sandra: Zarówno firmy jak i headhunterzy czasami zamieszczają „fałszywe” ogłoszenia o pracę, żeby 

wzbogacić swoje bazy danych albo lepiej zrozumieć rynek. Czemu kandydaci nie mają prawa zrobić 

tego samego? Nie mniej jednak myśląc długoterminowo zdecydowanie poradziłabym osobie na 

dyrektorskim stanowisku, żeby od samego początku jasno określiła swoje motywacje „Dobrze mi tu, 

gdzie jestem. Domyślam się, że nie jesteś w stanie zaoferować mi czegoś, co mnie zainteresuje. 

Jednak jestem otwarty na wybadanie rynku, ale proszę pamiętaj, prawdopodobnie nie przyjmę żadnej 

oferty”. Tym sposobem headhunter wie od samego początku, że powinien szukać bardziej 

zmotywowanych kandydatów. Z drugiej strony proces rekrutacyjny może okazać się interesujący 

pomimo wszystko. 

Lektura polecana przez Agnieszkę Piątkowską

„  Jak efektywnie poszukiwać pracy:   wykorzystanie metody firmy Monster  ”   Jeff Taylor, Doug   

Hardy

Jeff Taylor, założyciel Monster.com, i Doug Hardy, dawny redaktor naczelny, napisali optymistyczny, 

inspirujący i niezbędny poradnik, jak dostać tę nową pracę, którą chcesz. Książka jest bogata w 

prawdziwe porady rekruterów, doradców zawodowych, specjalistów HR i członków Monster, którzy 

podzielili się swoją znajomością procesu poszukiwania pracy. Dostarcza opisany krok po kroku plan 

realizacji energicznych poszukiwań pracy – od odkrywania nowych możliwości zawodowych do pisania 

życiorysów i listów motywacyjnych zapewniających sukces podczas poszukiwań wymarzonej pracy, 

perfekcyjnego opanowania rozmów kwalifikacyjnych i negocjowania ofert pracy. Praktyczny i 

pasjonujący przewodnik dla każdego, niezależnie od etapu kariery, zarówno dla doświadczonych 

profesjonalistów, jak i niedawnych absolwentów. Ta książka jest gotowa na to, aby zostać 

niekwestionowanym autorytetem w kwestii poszukiwania pracy. (Źródło: Amazon.com)
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Dlaczego warto ją przeczytać? Moim zdaniem ta książka jest doskonałym podręcznikiem dla osób 

szukających pracy. Znajdziesz tu praktyczne wskazówki: podstawowe zasady dotyczące szukania 

pracy, opis procesu przygotowania się, odpowiedź na to, jak efektywnie szukać pracy oraz rady 

dotyczące okresu przejściowego, czyli czasu pomiędzy okresem wypowiedzenia w Twojej obecnej 

pracy i okresem próbnym u nowego pracodawcy. 

„Ścieżka kariery zawodowej” James Waldroop, Timothy Butler

Na Twoją karierę nie składa się jedna decyzja podjęta na wczesnym etapie życia. Wygląda to raczej 

tak, że dopracowujesz ją i definiujesz wciąż na nowo, kiedy dojrzewasz zawodowo. Ta książka pomoże 

Ci:

- rozpoznać, kiedy nadejdzie czas na zmianę

- obrać ścieżkę aktywności biznesowej, która najbardziej Cię interesuje

- ocenić swoje umiejętności i walory

- aktualizować swoje umiejętności, abyś pozostał konkurencyjny na rynku pracy

- dostrzec i wykorzystać korzyści płynące z możliwości rozwoju zawodowego. (Źródło: Amazon.com)

Dlaczego warto ją przeczytać? Ta publikacja jest krótka, interesująca i na temat, dlatego polecam ją 

szczególnie zabieganym osobom. Pomaga ona zrozumieć, dlaczego warto jest kontrolować swoją 

karierę. Znajdziesz tu zestaw interesujących ćwiczeń i narzędzi, które wesprą Cię w określaniu Twoich 

długoterminowych celów zawodowych. Szczególnie polecam rozdział na temat narzędzi planowania 

kariery. Ta dobrze zorganizowana książka może Cię zainspirować, abyś systematycznie podejmował 

kroki dotyczące kształtowania swojej kariery. 

„Zarządzanie samym sobą” Harvard Business Review Polska

Zanim managerowie będą mogli efektywnie kierować innymi, najpierw muszą osiągnąć mistrzostwo w 

kierowaniu sobą. To wymaga dogłębnego zrozumienia swoich własnych pasji i motywacji, atutów i 

słabości. Ten przewodnik oferuje mądre rady od potężnych osobistości biznesu, w tym od Petera F. 

Druckera i Johna P. Kottera, jak managerowie mogą poprawić osobiste wyniki produktywności i tym 

samym zostać lepszymi managerami dla tych, którymi kierują. (Źródło: Amazon.com)

Dlaczego warto ją przeczytać? Polecam tę książkę tym, którzy dążą do stanowisk Prezesów. 

Szczególnie polecam artykuł Dana Ciampa „Prawie przygotowani”, w którym opisuje, dlaczego 

utalentowani, pracowici managerowie nie odnoszą sukcesów na stanowiskach Prezesów lub dlaczego, 

pomimo ich wybitnych umiejętności, nie są awansowani. Kolejny artykuł, „Historia Twojej kariery”, 

również zasługuje na Twoją uwagę. Daje wyobrażenie o tym, jak opisywać swoją karierę w najbardziej 

interesujący sposób. Niemożliwe jest nie wspomnieć o artykule Petera Druckera „Zarządzanie sobą”. 

Autor zachęca, żeby zadać sobie ważne pytania takie jak: „Jakie są moje atuty? W jakich warunkach 

59



najlepiej pracuję? Jakie są moje wartości? Gdzie jest moje miejsce? Jaki powinien być mój wkład?”. Z 

jednej strony ostrzega nas przed zmianą, a z drugiej strony radzi, żeby skupić się na doprowadzeniu do 

perfekcji umiejętności, które już posiadamy. To jedyny sposób, aby osiągnąć najlepsze rezultaty nawet 

dla „średniej” osoby. 

„  Zadawaj dobre pytania, zatrudniaj najlepszych ludzi” Ron Fry  

Książka jest dokładnie tym, o czym mówi tytuł: listą pytań stworzonych, aby sprawić, że Twoje rozmowy 

kwalifikacyjne z potencjalnymi kandydatami będą bardziej efektywne w kwestii selekcji pretendentów i 

odkrycia wymarzonego pracownika. Nie znajdziesz tu zbyt wiele strategicznej zawartości, ale książka 

jest bogata w szczegóły taktyczne. Na przykład, większość teoretycznych rad autora sprowadza się do 

dwóch kwestii: szukaj konkretów i spraw, żeby aplikanci mówili. Powtarzanie tej oczywistej rady jest 

największą wadą tej książki. Ale ostatecznie takie wady są nieistotne, ponieważ prawdziwa wartość 

książki leży w liście pytań na rozmowę kwalifikacyjną z komentarzami, jakich odpowiedzi powinieneś 

szukać. Wydaje się niemożliwe, że możesz przeczytać tę książkę i nie zatrzymać się choćby na jednym 

pytaniu, które wywoła uśmiech na Twojej twarzy i sprawi, że odłożysz ją na bok, żeby później 

zaskoczyć niczego niepodejrzewających aplikantów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Dlaczego warto ją przeczytać? Polecam tę książkę tym, którzy aktywnie poszukują pracy i dlatego 

uczestniczą w rozmowach kwalifikacyjnych. Ta książka daje jasny obraz pracy rekruterów i ich metod. 

To książka napisana przez headhuntera dla headhunterów. Prezentuje, jak rekruterzy szukają 

kandydatów, co biorą pod uwagę czytając CV, opisuje różne style rekrutacyjne, typy rozmów 

kwalifikacyjnych, przykłady pytań na te rozmowy i interpretacje odpowiedzi udzielonych przez 

kandydatów. Dlaczego nie zapoznać się z motywami i zachowaniem rekruterów?

„Jakiego koloru jest Twój spadochron? Praktyczny podręcznik dla poszukujących pracy i 

zmieniających zawód” Richard N. Bolles

Nadal najlepiej sprzedająca się na świecie książka na temat poszukiwania pracy, „Jakiego koloru jest 

Twój spadochron? Praktyczny podręcznik dla poszukujących pracy i zmieniających zawód”, jest 

najbardziej kompletnym przewodnikiem zarówno dla osób szukających pracy po raz pierwszy, jak i dla 

tych, którzy dają sobie drugą szansę. Przez ponad 3 dekady pozostawała na listach bestsellerów, od 

Amazon.com przez Business Week do New York Timesa, na którym spędziła ponad 6 lat, została 

również przetłumaczona na 20 języków. Edycja z 2009 roku z zaktualizowanym, inspirującym i 

szczegółowym planem na zmianę życia czytelników jest jeszcze bardziej przydatna. Dzięki nowym 

przykładom, instrukcjom i radom ku przestrodze SPADOCHRON jest – cytując magazyn Fortune – 

„złotym standardem dla przewodników po karierze”. (Źródło: Amazon.com)

Dlaczego warto ją przeczytać? Ta książka dostarcza gruntownej i wszechstronnej wiedzy, która jest 
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praktyczna i istotna. Nadaje się na prawie każdy poziom kariery – od niedawnych absolwentów do 

senior executives. Ćwiczenia pomogą Ci zwiększyć Twoją świadomość na temat tego, co chcesz robić i 

gdzie chcesz się kierować, a to będzie zdecydowanym atutem podczas rozmów kwalifikacyjnych i 

dyskusji. Praktyczne porady przypomną Ci także o szczególikach, które są decydujące, a mimo to łatwo 

o nich zapomnieć. Jeśli zamierzasz kupić jakąś książkę na temat poszukiwania pracy, to musi być ta.

„Marketing partyzancki dla poszukujących pracy” Jay Conrad Levinson, David E. Perry

Autorzy, Levinson i Perry, obejmują wszystkie podstawy zwycięskiej kampanii, używając w sposób 

charakterystyczny dla siebie niekonwencjonalnego podejścia partyzanckiego. Książka obejmuje 

kwestie:

- używania Internetu do wszystkiego: od prowadzenia researchu i poszukiwań pracy do Twoich 

własnych stron internetowych, blogów i podkastingu 

- dokonywania całkowitej zmiany życiorysu i tworzenie wartościowych życiorysów o wielkiej mocy

- wykorzystania całej potęgi Google, LinkedIn i ZoomInfo, aby odkryć możliwości „ukrytego rynku 

pracy”, zanim zrobi to Twoja konkurencja (lub inni poszukujący pracy)

- wyrobienia sobie marki i sprzedawania swoich mocnych stron w życiorysach, listach, e-mailach i 

podczas rozmów kwalifikacyjnych.

„Marketing partyzancki dla poszukujących pracy” zawiera rzeczywiste „opowieści wojenne” osób, które 

z sukcesem zakończyły proces poszukiwania pracy, porady ekspertów oraz metody taktyczne od ponad 

100 wybitnych headhunterów. (Źródło: Amazon.com)

Dlaczego warto ją przeczytać? Książka działa jak Twój prywatny mentor podczas całego procesu 

poszukiwania pracy. Wspomaga Twoją pewność siebie i otwiera przed Tobą wiele drzwi, za którymi 

kryją się możliwości odkrycia w sobie kreatywności i dążenia do celu. Nie oszukuj się, myśląc, że 

robienie czegoś i wykonanie czegoś jest tym samym. Ta książka jest w całości o wykonanych 

zadaniach i wynikach. Gorąco polecam tę książkę każdemu, nieważne czy dopiero skończyłeś studia, 

czy jesteś już weteranem, ta książka pokaże Ci, jak maksymalnie zwiększyć Twoją wartość na 

dzisiejszym rynku pracy. Nieprawidłowe podejście do szukania pracy w stylu „Już wszystko wiem na 

ten temat” może być naprawdę negatywne dla Twojego wizerunku, więc zrób to dobrze następnym 

razem.

Stowarzyszenie Executive Search Consultants (z ang. AESC)

Stowarzyszenie Executive Search Consultants (AESC) jest ogólnoświatowym, profesjonalnym 

stowarzyszeniem tzw. retained Executive Search firms, czyli firm, które pobierają opłatę za usługi na 

początku współpracy bez względu na sukces procesu. To stowarzyszenie promuje najwyższe 

profesjonalne standardy obowiązujące podczas procesu executive search poprzez rozpoznawane w 
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branży Przepisy Etyczne i Przewodniki Praktyki Zawodowej. Stowarzyszenie ma także na celu 

zwiększenie świadomości publicznej na temat procesów rekrutacyjnych na poziomie executive i służy 

jako orędownik interesów jego członków – firm Executive Search.

Stowarzyszenie prowadzi także BluSteps, usługi kierowania karierą dla senior executives i 

CorporateConnect, usługi dla specjalisów HR oferujące informacje branżowe przydatne przy Executive 

Search i dostęp do katalogu stowarzyszenia obejmującego jego członków. (Źródło: aesc.org)
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