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Rusz się — najwyższy czas zrobić karierę!

• Od czego zacząć zmianę, czyli dylematy początkującego „karierowicza”
• Złap się w sieć, czyli po co Ci networking i serwisy społecznościowe
• Co jeszcze możesz zrobić, czyli jak rozmawiać z coachem kariery albo headhunterem 

Całkowita lub częściowa zmiana drogi zawodowej, a także nagły zwrot na dotychczasowej ścieżce 
kariery wcale nie należą dziś do rzadkości. Inteligentni i ciekawi świata ludzie często zmieniają 
branże, angażują się w nowe przedsięwzięcia, odpowiadają na wyzwania stawiane im przez 
los. Część z nich robi to z potrzeby serca, część rzuca nudną pracę i rozgląda się za czymś bardziej 
fascynującym, a jeszcze inni chcą więcej zarabiać oraz zyskać większe uznanie. Jak jednak 
przeprowadzić tę zmianę, by nie odbiła się niekorzystnie na naszym życiu i doprowadziła 
do satysfakcjonujących rezultatów? O czym koniecznie trzeba pomyśleć, by starania o lepszą pracę 
były bardziej efektywne i nie wywoływały stresu, a nowy pracodawca był zachwycony, że widzi 
nas w swoim zespole?

Na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedź w książce Kariera pod kontrolą. Jak zmienić 
swoje życie zawodowe na lepsze. Jej autorka przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy starań 
o nową pracę — od analizy kwestii przeszkadzających i pomagających w zmianie zawodowej, 
przez fachowe porady dotyczące pisania CV czy listów motywacyjnych, aż po szczegółowe 
pytania, jakie mogą pojawić się podczas rozmowy rekrutacyjnej. Dowiesz się także, jak przy 
poszukiwaniach nowej pracy wykorzystać potęgę społeczności internetowych. Zrozumiesz, 
jak ważne jest świetne rozpoznanie nowej branży i nowego środowiska, zdobywanie konkretnych 
umiejętności i zebranie właściwych zasobów. Poznasz sposoby nawiązywania skutecznych 
kontaktów z coachami kariery, łowcami talentów oraz interesującymi Cię firmami. Nie mogłeś 
trafić lepiej!

• Zmiana drogi zawodowej - od czego zacząć?
• Co pomaga i przeszkadza w zmianie zawodowej?
• CV i list motywacyjny - co i jak pisać?
• Rola serwisów społecznościowych i networkingu
• Dobre wrażenie podczas rozmowy rekrutacyjnej
• Rozpoznanie nowego środowiska i transpozycja umiejętności
• Coaching kariery i kontakt z headhunterami
• Bezpośredni kontakt z firmami
• Pozycja studenta, menedżera, specjalisty i freelancera

Zmiana pracy na lepszą?
Któż mógłby się temu oprzeć?!
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List motywacyjny — co i jak w nim pisa�

Rozdzia� 4.
List motywacyjny
— co i jak w nim pisa�

„Dlaczego chc� pracowa� w waszej firmie? No có�, dlatego �e odpo-
wiada mi oferta, któr� zaprezentowali�cie w og�oszeniu. Bynajmniej
nie dlatego, �e Wasza firma jest jedyna, cudowna, najlepsza, niepo-
wtarzalna, od zawsze chcia�am w niej pracowa�, jak tylko sko	czy-
�am 14 lat, �ledz� Wasze losy od samego pocz�tku, chc� po�wi�ci�
ca�� siebie i mog� zostawa� po godzinach, ile tylko chcecie, byleby-
�cie tylko mnie zatrudnili i pozwolili mi ca�� moj� osob� rozwija�
Was — najdoskonalsz� firm� w swojej bran�y, albo i bez wzgl�du
na bran��”.

Listów motywacyjnych zwykle si� nie czyta. I to jest dobra wia-
domo��. Chyba �e ma si� bardzo du�o czasu, a niektórzy rekrute-
rzy go maj� i nie wiedz�, co z nim zrobi�. I to jest z�a wiadomo��.

Szukaj�c swojego miejsca pracy, nie wysy�a�am listów motywa-
cyjnych, nawet je�li „formu�ka og�oszenia” ich wymaga�a. Moja mo-
tywacja by�a bowiem zawsze mniej wi�cej taka sama: „Chc� sprze-
da� swoje umiej�tno�ci w zamian za odpowiedni� stawk�, a opisane
rzeczy w waszym og�oszeniu mi odpowiadaj�”. Zwykle nie mia�am
swojej wy�nionej firmy, która by mi si� zjawia�a w sennych marze-
niach. Czasami mia�am ochot� wspó�pracowa� z jedn� firm� bar-
dziej ni� z inn�. Czasami zdarza si� firma, która rzeczywi�cie ma
w sobie co� szczególnego, co sprawia, �e ch�tnie podj��abym z ni�
wspó�prac�. Wtedy pisz� o tym w tre�ci maila. Ale umówmy si�, ta-
kich firm jest z mojej perspektywy mniej ni� 1%.
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Uwa�am, �e list motywacyjny jest nieistotny, zatem standardowo
nie ma specjalnego sensu go pisa� i wysy�a�. Wielu moich klientów
najbardziej z ca�ego procesu poszukiwania pracy nienawidzi w�a�nie
pisania listów motywacyjnych. Je�eli i Ty tego nie lubisz, nie wysy�aj
listu. Og�oszenia rekrutacyjne cz�sto zawieraj� standardow� formu�-
k�: „CV i list motywacyjny prosimy przes�a� na adres…”. Nie przej-
muj si� tym, osoby tworz�ce og�oszenie to te� ludzie i, chc�c sobie
u�atwi� prac�, kopiuj� standardowe formu�ki z innych og�osze	, bo
skoro od lat wymaga�o si� CV i listu motywacyjnego, to po co mie-
liby usuwa� tekst o li�cie motywacyjnym, nawet je�li i tak go nie b�-
d� czyta�… Ale uwaga! Je�eli w og�oszeniu jest napisane: „Prosimy
przes�a� list motywacyjny i CV na adres…”, to nieco zmienia posta�
rzeczy. List motywacyjny wymieniony jest jako pierwszy. Komu�
chcia�o si� zamieni� kolejno�� — by� mo�e zrobi� to z jakiego� kon-
kretnego powodu. By� mo�e akurat temu rekruterowi zale�y na li-
stach motywacyjnych i b�dzie je czyta�. W takim przypadku wy�lij
list motywacyjny. Podobnie w wypadku, gdy w jakikolwiek inny spo-
sób zosta�a podkre�lona konieczno�� przes�ania listu.

Pami�taj o jednej bardzo istotnej rzeczy: od listu zazwyczaj wa�-
niejsze jest CV, lecz je�eli masz wys�a� �redni list tylko po to, by by�
wys�any — daruj sobie. Lepiej wys�a� samo bardzo dobre CV. Sko-
ro ju� zdecydowa�e�, �e wy�lesz te� list motywacyjny — ma on by�
bardzo dobry. Tak dobry jak CV. Zapomnij o wysy�aniu obu doku-
mentów, „bo tak trzeba”, jakkolwiekby one wygl�da�y. Jeszcze raz
powtarzam: lepiej wys�a� samo bardzo dobre CV, ni� doda� do te-
go �redni list. Je�eli wysy�asz list razem z CV, oba dokumenty mu-
sz� by� perfekcyjne!

Zanim zaczniesz pisa� list motywacyjny, przygotuj sobie dobry
grunt. B�dzie Ci znacznie �atwiej stworzy� wtedy co�, co zainteresu-
je rekrutera.
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Co to znaczy „dobry grunt”? Odpowiedz sobie szczerze na po-
ni�sze pytania, najlepiej gdzie� na kartce, która b�dzie tylko dla Cie-
bie i tylko do Twojej informacji, mo�esz wi�c by� wobec siebie stu-
procentowo szczery:
� na jakie stanowisko b�dziesz wysy�a� ten list i do jakiej bran�y,

� dlaczego interesuje Ci� to stanowisko,

� dlaczego uwa�asz, �e jeste� dobrym kandydatem na to
stanowisko, i jakie korzy�ci b�dzie mia� pracodawca,
zatrudniaj�c w�a�nie Ciebie,

� jakie oczekiwania ma firma wobec kandydata (dowiesz si�
tego z og�oszenia).

Na podstawie odpowiedzi na te pytania skonstruuj list, który si�
b�dzie przyjemnie czyta�o. Nie przepisuj listów z internetu! To da si�
rozpozna�. Lepiej jest napisa� prostszy list, ale „od siebie”, ni� elo-
kwentny i kwiecisty, ale skopiowany ze wzorów dost�pnych w sieci.

Standardowo list motywacyjny to 2 – 3 krótkie paragrafy, poprze-
dzone zdaniem w stylu: „W odpowiedzi na Pa	stwa og�oszenie sk�a-
dam swoj� aplikacj� na stanowisko…” oraz zako	czone s�owami
w rodzaju: „Je�eli zainteresowa�a Pa	stwa moja kandydatura, ch�t-
nie spotkam si� z Pa	stwem na rozmowie rekrutacyjnej. Jestem do-
st�pny pod podanymi danymi kontaktowymi”.

Zatem masz ju� pocz�tek i koniec listu motywacyjnego. W �rod-
ku piszesz o swoich najwa�niejszych atutach i o tym, co uwa�asz za
Twoj� przewag� nad innymi kandydatami, a tak�e o tym, dlaczego
akurat aplikujesz do tej firmy, do tej bran�y, na to konkretnie stano-
wisko. Cz�sto trafisz na og�oszenia agencji rekrutacyjnych, w których
nie b�dzie wymienionej nazwy firmy, a jedynie zwrot typu: „Wiod�-
ca firma z bran�y FMCG poszukuje…” albo „Krajowy lider w sek-
torze bankowo�ci zatrudni….”. W takim przypadku oczywi�cie nie
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jeste� w stanie odnie�� si� do firmy, ale mo�esz odnie�� si� do bran-
�y albo konkretnie do stanowiska. W przygotowaniu listu pomog�
Ci odpowiedzi na pytania, które proponowa�am Ci przygotowa� na
pocz�tku tego rozdzia�u.

Co do powodu, dla którego postanowi�e� aplikowa� na to stano-
wisko, pami�taj, �e tekst „bo znalaz�em w sieci Pa	stwa og�oszenie”
— cho� najprawdziwszy — nie b�dzie w tym przypadku skuteczny.
Musisz zatem znale�� inny powód.

Poczytaj w internecie na temat firmy, do której aplikujesz. By�
mo�e znajdziesz jak�� informacj�, która Ci� zainteresuje, i uznasz,
�e jest to warte wspomnienia w li�cie motywacyjnym.

Je�eli to du�a firma, zastanów si�, co pozytywnego jest w du�ych
firmach. Mo�e presti�, rozpoznawalno�� marki na rynku, mo�e bran-
�a wyj�tkowo Ci� interesuje, mo�e szansa wykorzystywania j�zyków
obcych w pracy, mo�e �rodowisko mi�dzynarodowe, mo�e kontakt
z wieloma dzia�ami i mo�liwo�� lepszego poznania organizacji, mo-
�e stabilno�� itp.

Je�eli to ma�a firma, pomy�l, co pozytywnego jest w ma�ych fir-
mach. Bardziej p�aska struktura, poczucie wi�kszego wp�ywu, wi�-
cej mo�liwo�ci rozwoju, bo jedna osoba zwykle odpowiada za wi�-
cej obszarów ni� w du�ej firmie, wi�ksza elastyczno�� itp.

Napisz, dlaczego jeste� dobrym kandydatem na to stanowisko.
By� mo�e masz wyj�tkowe do�wiadczenie w bardzo specyficznym
obszarze, mo�e sko	czy�e� nietypow� szko��, mo�e masz wspaniale
rozwini�te umiej�tno�ci negocjowania, wywierania wp�ywu, plano-
wania, raportowania, mo�e bardzo dobrze znasz bran�owy j�zyk
obcy — cokolwiek b�dzie istotne na tym stanowisku. Udowodnij,
�e tak jest, pochwal si� histori�, która mo�e sprawi�, �e rekruter
uzna, i� dobrze by by�o, by� do��czy� do zespo�u, w którym jest wa-
kat. Je�eli to mo�liwe, pos�uguj si� danymi liczbowymi. Im wi�cej
konkretów, tym lepiej. Napisz o tym, ile zaoszcz�dzi�a lub zarobi�a
firma dzi�ki Twoim umiej�tno�ciom. Je�eli nie mo�esz tego okre�li�,
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pos�u� si� tymi informacjami, o których mo�esz napisa�. Doskona-
�a atmosfera w zespole, zaufanie wspó�pracowników, nowe pomys�y
na usprawnienia — w tym przypadku trudniej b�dzie Ci o liczby,
ale je�eli b�dziesz pisa� prawd�, z pasj� i przekonaniem, b�dzie to
odczuwalne i wiarygodne dla rekrutera.

Koniecznie napisz o nagrodach, jakie dosta�e�, niezale�nie od
tego, czy by�a to nagroda za najwy�sz� sprzeda� w roku, czy te� na-
groda od zespo�u dla najbardziej kole�e	skiego wspó�pracownika.
Chyba �e na imprezie integracyjnej dosta�e� nagrod� dla najszyb-
szego po�eracza pierogów — wtedy o takiej nagrodzie nie musisz
oczywi�cie pisa�…

W og�oszeniu, na które aplikujesz, znajdziesz wymienione wyma-
gania na to stanowisko. Dobrze by by�o, gdyby Twój list motywacyj-
ny by� po�wiadczeniem faktu, �e te wymagania spe�niasz.

Pami�taj te� o tym, by u�ywa� pozytywnego j�zyka. Nie pisz
o tym, czego nie posiadasz, czego Ci brakuje i jakich wymaga	 nie
spe�niasz. Pisz tylko o tym, czym mo�esz si� pochwali�, co jest Twoim
atutem i pozytywem. Je�eli czego� Ci brakuje, przemilcz to, a w za-
mian napisz — o ile to prawda — �e szybko si� uczysz i z ch�ci�
zdobywasz nowe kompetencje i umiej�tno�ci.

Je�eli wysy�asz CV razem z listem motywacyjnym, zadbaj, by mia-
�y podobn� form� graficzn�, by by�y spójne ze sob�. Wiele razy wi-
dywa�am pi�kne CV, w ciekawej formie graficznej, podkre�laj�ce
atuty, z profilem zawodowym, wr�cz perfekcyjne, a do tego do��-
czony by� list jakby zupe�nie z innej bajki: zwyk�y, czarny, nudny,
niesformatowany tekst na bia�ym tle. Nuda do pot�gi. I ca�y obraz
kandydata zbudowany �wietnym CV zosta� zepsuty takim listem jak
za dotkni�ciem czarodziejskiej ró�d�ki. Zadbaj o to, by Twoje oba
dokumenty stanowi�y swojego rodzaju komplet.

Obowi�zkowo pami�taj o dopasowaniu listu do stanowiska, na
jakie aplikujesz — w przypadku listu zaniedbanie tego jest jeszcze
bardziej druzgoc�ce w skutkach ni� w przypadku CV!
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Jeszcze jedna wa�na rzecz, która wydaje si� oczywista, ale jak�e
cz�sto kandydaci pope�niaj� ten sam b��d! Sprawd� co najmniej
dwukrotnie, czy wysy�asz w�a�ciwy list pod w�a�ciwy adres mailowy.
Nie raz i nie dwa zdarzy�o mi si� czyta� listy motywacyjne napisane
do zupe�nie innej firmy ni� ta, dla której ja rekrutowa�am. Niestety,
ale taka pomy�ka zazwyczaj przekre�la szanse kandydata.

Co napisa� w mailu, w którym wysy�asz CV i LM?

Szanowni Pa�stwo/Szanowna Pani Iwono
(je�li wiesz, jak ta osoba ma na imi�),

Przesy�am swoje dokumenty aplikacyjne, poniewa� chc� wzi�� udzia�
w rekrutacji na stanowisko...

Z góry dzi�kuj� za po�wi�cony mi czas.
B�d� oczekiwa� na kontakt z Pa�stwa strony.

Pozdrawiam
imi�, nazwisko






