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Powstaje Klub Absolwenta SGH
w Stanach Zjednoczonych!
Weekend majowy to nie tylko Êwi´towanie z okazji wa˝nych wydarzeƒ narodowych. W tym roku mieliÊmy dodatkowy powód do radoÊci – 3 maja br. w goÊcinnej siedzibie International Business
Club w Chicago zebra∏o si´ oko∏o 50
osób, które ∏àczy wspólne studiowanie
lub praca w Szkole G∏ównej Handlowej
w Warszawie. Gospodarz „brunchu absolwenckiego”, JM Rektor prof. dr hab.
Adam Budnikowski, ciep∏o przywita∏
goÊci przyby∏ych na spotkanie inaugurujàce amerykaƒski Klub absolwentów
i sympatyków SGH. Nast´pnie zach´ci∏

w du˝ych firmach mi´dzynarodowych,
w∏aÊcicieli firm, po przedstawicieli
mediów). Wszyscy znaleêli jednak
wspólny j´zyk – mi∏e wspomnienia
i utrzymywanie kontaktów biznesowych i towarzyskich, wymiana doÊwiadczeƒ, dzielenie si´ wiedzà, czy
wreszcie pozostawanie w sta∏ym kontakcie z Alma Mater. W∏adze Uczelni
wychodzà naprzeciw tym oczekiwaniom, czego wyrazem jest zarówno to
spotkanie z udzia∏em najwy˝szych
w∏adz SGH, jak równie˝ plany stworzenia platformy internetowej, dzi´ki
z czasów studiów bàdê pracy w SGH.
Jak podkreÊla∏o wielu absolwentów –
Uczelnia zapewni∏a im nie tylko zdobycie dyplomu, który umo˝liwi∏ karier´ zawodowà w Stanach Zjednoczonych, ale cz´sto stanowi∏a wa˝ny etap
w rozwoju pasji mniej zwiàzanych
z ekonomià (np. Êpiew w chórze akademickim, prowadzenie radia polonij-
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uczestników do przedstawienia si´, opowiedzenia o zwiàzkach z SGH i oczekiwaniach, jakie wià˝à z powstaniem organizacji zrzeszajàcej absolwentów
SGH w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Uczestnicy spotkania reprezentowali ca∏y przekrój grup wiekowych (od
absolwentów z 1969 roku po studen-

tów przebywajàcych w USA w ramach
wymiany w Northeastern Illinois University) oraz zawodowych (od profesor matematyki, przez konsuli w Chicago i Nowym Jorku, mened˝erów

nego). WÊród uczestników przewa˝ali
mieszkaƒcy stanu Illinois, na terenie
którego po∏o˝one jest Chicago, ale du˝e zainteresowanie Klubem zg∏aszali
tak˝e nasi absolwenci mieszkajàcy
w innych cz´Êciach Stanów Zjednoczonych (Nowy Jork, Texas, Kalifornia, Seattle). Ta ró˝norodnoÊç mo˝e
w przysz∏oÊci zaowocowaç wieloma
ciekawymi pomys∏ami stanowiàcymi
o sile powstajàcego Klubu.
G∏ówne oczekiwania naszych absolwentów w Stanach Zjednoczonych to:
integracja Êrodowiska absolwentów,
tak by ∏atwiejsze by∏o nawiàzywanie

której absolwenci zyskajà mo˝liwoÊç
odnalezienia kolegów i kole˝anek, wypowiadania si´, organizowania w grupy itp. Sami absolwenci i sympatycy
SGH majà tak˝e w∏asne pomys∏y dotyczàce sposobu dzia∏ania Klubu, jego
zasi´gu terytorialnego, mo˝liwoÊci dotarcia do jak najszerszego grona osób,
które ∏àczy przywiàzanie do wartoÊci
i tradycji Szko∏y G∏ównej Handlowej
w Warszawie.
Klub absolwentów i sympatyków
SGH powstajàcy w Chicago jest pierwszym, ale nie ostatnim zamiejscowym
oÊrodkiem integracji osób zwiàzanych
z SGH. Ju˝ pojawiajà si´ g∏osy o potrzebie powstania takiej organizacji na
Zachodnim Wybrze˝u USA oraz
w Londynie. Mam nadziej´, ˝e ten
pierwszy klub b´dzie stanowi∏ zach´t´
i wzór dla kolejnych inicjatyw naszych
absolwentów przebywajàcych poza
granicami kraju.
dr And˝elika Kuênar
Pe∏nomocnik Rektora ds. absolwentów

Ustaw Kompas na karier´,
czyli V edycja Ogólnopolskiego Rankingu Pracodawców KOMPAS
Dnia 22 kwietnia br. odby∏a si´
w Auli VII w Szkole G∏ównej Handlowej w Warszawie nietypowa uroczystoÊç. Mia∏a tam miejsce gala og∏oszenia wyników V edycji Ogólnopolskiego Rankingu Pracodawców KOMPAS,
projektu organizowanego co roku
przez Studenckie Ko∏o Naukowe Konsultingu. Wzi´li w niej udzia∏ przedstawiciele najwi´kszych firm na polskim
rynku, wyk∏adowcy i studenci.
Organizatorzy przedstawili etapy
tworzenia projektu, metodologi´ badania i og∏osili wyniki ankiet przeprowadzonych w ca∏ej Polsce. Nast´pnie
wr´czyli statuetki i dyplomy firmom
i instytucjom, które zdaniem studentów najbardziej wyró˝niajà si´ w badanych kategoriach. Ca∏a uroczystoÊç zakoƒczy∏a si´ bankietem w Sali Kolumnowej, gdzie ju˝ w mniej oficjalnej atmosferze mo˝na by∏o porozmawiaç
z przedstawicielami dzia∏ów HR
i zjeÊç kawa∏ek Kompasowego tortu.
Idea rankingu powsta∏a w 2004 roku,
kiedy to postanowiliÊmy stworzyç
opracowanie, które nie tyle zbada
oczekiwania studentów wzgl´dem rynku pracy, lecz przede wszystkim to, jak
go faktycznie postrzegajà.
G∏ównym celem Ogólnopolskiego
Rankingu Pracodawców KOMPAS
jest przedstawienie najlepszych, w opinii studentów, potencjalnych pracodawców. Badamy, który pracodawca

przyciàga, inspiruje, tworzy najkorzystniejszy wizerunek, a tym samym
wygrywa w bitwie o studenta – przysz∏ego pracownika. Chcemy nie tylko
pokazaç studentom kariery zawodowe
ich rówieÊników, ale tak˝e pobudziç
do myÊlenia tych, którzy ciàgle nie
wiedzà, jakà drog´ rozwoju zawodowego wybraç.
Nasz plebiscyt przeprowadzony zosta∏ w nast´pujàcych polskich uczelniach ekonomicznych: Szko∏a G∏ówna
Handlowa w Warszawie, Akademia
Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny im. Oskara Langego we Wroc∏awiu, Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu, Uniwersytet Gdaƒski (Wydzia∏ Ekonomiczny, Wydzia∏ Zarzàdzania), Uniwersytet ¸ódzki (Wydzia∏ Ekonomiczny-Socjologiczny), Uniwersytet
Marii Curie-Sk∏odowskiej w Lublinie
(Wydzia∏ Ekonomiczny), Uniwersytet
Miko∏aja Kopernika w Toruniu (Wydzia∏ Nauk Ekonomicznych i Zarzàdzania), Uniwersytet w Bia∏ymstoku (Wydzia∏ Ekonomiczny), Uniwersytet Warszawski (Wydzia∏ Nauk Ekonomicznych, Wydzia∏ Zarzàdzania).
Podstawà badania by∏a ankieta przygotowana we wspó∏pracy z patronem
merytorycznym projektu – Instytutem
Millward Brown SMG/KRC. Zadaniem studentów by∏o wskazanie pracodawców, którzy najbardziej odpowia-

dali kryteriom postawionym w kolejnych pytaniach.
Liczba ankiet zebranych w konkretnej
uczelni zale˝a∏a od jej liczby studentów
3, 4 i 5 roku oraz udzia∏u tej – uczelnianej – populacji w ca∏kowitej populacji
studentów wszystkich oÊrodków akademickich, na których przeprowadzone zosta∏o badanie. W tym roku naszà ankiet´
wype∏ni∏o 2743 studentów. Tym samym
dotarliÊmy do ponad 13% ogó∏u studentów wspomnianych wy˝ej uczelni.
W czasie wype∏niania ankiety studenci mogli posi∏kowaç si´ listà 93
firm i instytucji o powszechnie rozpoznawalnej marce, podzielonych na 5
bran˝: Finanse, FMCG, High-Tech,
Konsulting i Przemys∏. Mogli równie˝
wpisywaç firmy lub instytucje, których
na liÊcie nie by∏o. Ankieta sk∏ada∏a si´
z trzech cz´Êci: w pierwszej wymieniliÊmy 9 wartoÊci, z którymi mo˝na
uto˝samiaç danà mark´ pracodawcy.
Przy ka˝dej wymienionej wartoÊci studenci mogli wskazaç maksymalnie 3
pracodawców. Nast´pne zadanie polega∏o na przydzieleniu wag – od 0 do
5 – do danych wartoÊci. Ostatnia cz´Êç
polega∏a na wyborze jednej firmy, która, wed∏ug ankietowanego, powinna
uzyskaç tytu∏ „Pracodawcy Marzeƒ”,
czyli jest – jego zdaniem – wiodàca we
wszystkich kategoriach.
Âwiadomi tego, jak wiele czynników
wp∏ywa na sposób postrzegania poten-

Wyniki V edycji Ogólnopolskiego Rankingu Pracodawców KOMPAS
FINANSE

Kariera i rozwój
1. Ministerstwo
Finansów
2. Bank Millennium
3. NBP
PrzyjaznoÊç
1. Ministerstwo
Finansów
2. NBP
3. PKO BP
ObecnoÊç na uczelni
1. Bank Millennium
2. Grupa ING
3. Bank Zachodni WBK
Pracodawca Marzeƒ
1. Ministerstwo
Finansów

2. NBP
3. Grupa ING
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FMCG

Kariera i rozwój
1. Coca-Cola HBC
Polska
2. Nestlé
3. Grupa ˚ywiec
PrzyjaznoÊç
1. Oriflame
2. Grupa Avon
3. Grupa ˚ywiec
ObecnoÊç na uczelni
1. Unilever
2. Procter&Gamble
3. Mars
Pracodawca Marzeƒ
1. Procter&Gamble
2. Grupa L’Oréal
3. Nestlé

HIGH-TECH

Kariera i rozwój
1. Microsoft
2. Google
3. IBM
PrzyjaznoÊç
1. Google
2. TP SA
3. Microsoft
ObecnoÊç na uczelni
1. Hewlett Packard
2. Google
3. Microsoft
Pracodawca Marzeƒ
1. Google
2. Microsoft
3. Hewlett Packard

KONSULTING

PRZEMYS¸

Kariera i rozwój
1. Deloitte
2. Ernst&Young
3. PricewaterhouseCoopers
PrzyjaznoÊç
1. Deloitte
2. Ernst&Young
3. PricewaterhouseCoopers
ObecnoÊç na uczelni
1. Deloitte
2. Ernst&Young
3. PricewaterhouseCoopers
Pracodawca Marzeƒ

Kariera i rozwój
1. Toyota
2. Volkswagen
3. PKN ORLEN
PrzyjaznoÊç
1. PKN ORLEN
2. Toyota
3. Volkswagen
ObecnoÊç na uczelni
1. Philips
2. PKN ORLEN
3. Volkswagen
Pracodawca Marzeƒ
1. Toyota
2. Volkswagen
3. PKN ORLEN

1. PricewaterhouseCoopers

2. Deloitte
3. Boston Consulting
Group
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cjalnego pracodawcy przez m∏odego
cz∏owieka, postanowiliÊmy zdywersyfikowaç kategorie oceny. Dlatego,
oprócz zdobycia tytu∏u „Pracodawcy
Marzeƒ”, firmy i instytucje mog∏y zwyci´˝yç w kilku kategoriach: „Kariera
i Rozwój”, „PrzyjaznoÊç” i „ObecnoÊç

na uczelni”. Tytu∏y zwyci´zców Rankingu w ka˝dej z kategorii przyznawaliÊmy oddzielnie dla ka˝dej bran˝y.
Idea Rankingu realizowana jest od
pi´ciu lat. Z roku na rok staramy si´
doskonaliç projekt, rozbudowujemy
ankiet´, co pozwala nam wyciàgnàç

Karta Absolwenta SGH
Karta Absolwenta SGH jest znakiem
rozpoznawczym absolwentów naszej
Uczelni i nowoczesnym dope∏nieniem
tradycyjnego znaczka absolwenta.
Jest to imienna karta, na której
znajduje si´ numer oraz rok ukoƒczenia studiów. Pierwsze karty zosta∏y
wr´czone w paêdzierniku 2006 r. podczas jubileuszowej inauguracji 101.
roku akademickiego w SGH. Liczba
posiadaczy Karty Absolwenta SGH
aktualnie si´ga ju˝ 724 osób.
Karta Absolwenta SGH umo˝liwia
skorzystanie z oferty firm b´dàcych Partnerami Programu Rabatowego. Obecnie
Uczelnia wspó∏pracuje z 28 firmami,
w tym z ksi´garniami, wydawnictwami,
szko∏à j´zyków obcych, szko∏à taƒca, salonem urody, lecznicà stomatologicznà,
firmami komputerowymi, klubami, restauracjami itp. (wykaz wszystkich firm
poni˝ej). Wi´cej informacji na ten temat
znajdà Paƒstwo na stronie internetowej:
www.sgh.waw.pl/Karta_Absolwenta/
Kart´ Absolwenta SGH mogà otrzymaç osoby, które w Szkole G∏ównej
Handlowej lub w Szkole G∏ównej Planowania i Statystyki uzyska∏y dyplom
ukoƒczenia studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich. Aby uzyskaç kart´, nale˝y wype∏niç ankiet´, która znajduje si´ na stronie internetowej:
www.sgh.waw.pl/Karta_Absolwenta/
oraz wnieÊç op∏at´ w wysokoÊci 20 z∏ na
konto Stowarzyszenia Wychowanków
SGH (nr konta: 75 1540 1287 2001
6874 1990 0001). Do wype∏nionej ankiety wskazane jest do∏àczenie kserokopii dyplomu ukoƒczenia studiów. Ankiet´ nale˝y przes∏aç na adres:
Stowarzyszenie Wychowanków SGH
Al. Niepodleg∏oÊci 164, pok. 102,
02-554 Warszawa; lub e-mailem na adres:
karta_absolwenta@sgh.waw.pl. Informacje na temat Karty Absolwenta SGH mo˝na uzyskaç pod nr tel. (22) 564 64 64

10% rabatu na zakup ksià˝ek w wybranych filiach ksi´garni.

20% zni˝ki na menu w Restauracji ESKAPADA mieszczàcej si´ w Klubie Arco.

Ksi´garnia PROFIT ekonomiczno-prawnicza i j´zykowa

Biblioteka Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie

12% zni˝ki na zakup ksià˝ek w ksi´garni.

Mo˝liwoÊç korzystania z czytelni ogólnej po okazaniu podpisanej Karty Absolwenta SGH bez koniecznoÊci wyrabiania karty czytelnika.

25% zni˝ki na wszystkie produkty wyszukiwawcze i reklamowe.

Centrum Stomatologii Estetycznej
DENTALUX

Oficyna Wydawnicza Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie

5% rabatu w op∏atach za oferowane us∏ugi.

20% rabatu dla absolwentów SGH na publikacje aktualnie dost´pne w sprzeda˝y.

Biuro Podró˝y O. I. S.

Centrum Doradztwa i Ekspertyz
Gospodarczych SGH Sp. z o.o.

7% rabatu na zakup ksià˝ek, upominków SGH oraz na us∏ugi punktu xero.
Club’70

Zakup biletu wejÊciowego na imprezy organizowane w piàtki i soboty w cenie 5 z∏.
Fitness Art

15% rabatu w op∏atach za karnety na zaj´cia ruchowe oraz 5% rabatu na pozosta∏e us∏ugi Firmy.
Grupa Wydawnicza Helion SA

5% zni˝ki na zakup ksià˝ek Grupy Wydawniczej Helion SA w ksi´garniach
wskazanych przez Firm´.
Hakiel Akademia Taƒca
Hurtownia Ksià˝ek KODEKS Bogdan Pultyn

10% rabatu dla absolwentów SGH na
publikacje aktualnie dost´pne w sprzeda˝y w wybranych filiach ksi´garni.
Karen Notebook S.A.

Mo˝liwoÊci zakupu sprz´tu w ratach 0%
w salonach sprzeda˝y KAREN NOTEBOOK S.A. na terenie ca∏ej Polski z wy∏àczeniem akcji promocyjnych i akcji
wyprzeda˝owych.
Klub Tango&Cash

Wst´p do klubu gratis po okazaniu podpisanej Karty Absolwenta SGH.
Klub PARK

Bezp∏atne wejÊcie do Klubu Scena 2000.

Kompania Muzyczna Sp. z o.o.
Ksi´garnia
mierz Leki

Ekonomiczna

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

10% rabatu na zakup ksià˝ek w ksi´garni
internetowej oraz w wydawnictwie.
PRIMA Salon Urody

10% zni˝ki na us∏ugi oferowane w salonach PRIMA w Warszawie.
Szko∏a J´zyków Obcych EMPiK

10% rabatu przy zapisie na kursy roczne
we wszystkich Szko∏ach J´zyków Obcych Epik.
Szko∏a Taƒca RIVIERA

10% zni˝ki przy wykupieniu kursu za
miesiàc z góry.
Teatr Na Woli im. Tadeusza ¸omnickiego

10% rabatu w op∏atach za zaj´cia.

betycznej):

maj 2009

Officyna – Restauracja & Cafe

10% zni˝ki na wyjazdy krajowe oraz
5% zni˝ki na wyjazdy zagraniczne.

50% rabatu na bilety wst´pu do Klubu
Park od poniedzia∏ku do piàtku.

Accata Sp. z o.o.

NetSprint.pl

10% zni˝ki w Restauracji-Cafe „Officyna” oraz brak op∏at za wynajem sali lub
ca∏ej restauracji w przypadku przyj´ç
zorganizowanych.

Firmy wspó∏pracujàce z SGH w ramach Programu Rabatowego Karty
Absolwenta SGH (wg kolejnoÊci alfa-

15% zni˝ki na bowling w Klubie Arco oraz

wi´cej wniosków. Co za tym idzie –
wraz z ka˝dà nast´pnà edycjà wzrasta
wiarygodnoÊç KOMPAS-u.
Wi´cej informacji mo˝na znaleêç na
stronie internetowej Rankingu: www.kompas.edu.pl
Paula Plitt

Kazi-

Karta Absolwenta SGH upowa˝nia zakupu biletów normalnych na spektakle
znajdujàce si´ w repertuarze Teatru Na
Woli z 10% rabatem.
TELEPIZZA

40% rabatu na zakup wszystkich rodzajów pizzy w okreÊlonych lokalach.
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

15% rabatu na zakup ksià˝ek w ksi´garni internetowej http://www.profinfo.pl/
WoMenLine

10% rabatu na us∏ugi i zabiegi wykonywane w salonie.
Vin de Siecle Sp. z o.o.

12% rabatu na zakup win.
JednoczeÊnie zapraszamy do wspó∏pracy firmy, instytucje oraz podmioty zainteresowane dotarciem do absolwentów
SGH, a tym samym udzia∏em w Programie Rabatowym Karty Absolwenta.
Anna Matysiak
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Przygotowywanie dokumentów
aplikacyjnych. cz. 1 – list motywacyjny
Kolejna cz´Êç naszego cyklu b´dzie
poÊwi´cona przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Dzisiaj kilka s∏ów na
temat listu motywacyjnego.
Panuje powszechne przekonanie, ˝e
listy motywacyjne nie sà czytane przez
osoby rekrutujàce i ˝e jest to dokument,
którego z∏o˝enia wymaga si´ „dla zasady”. Nie jest to prawdà, albowiem list
motywacyjny, jak sama nazwa sugeruje,
po pierwsze – pokazuje potencjalnemu
pracodawcy motywy, dla których kandydat stara si´ o prac´ w danej firmie; po
drugie – informuje pracodawc´, czy
kandydat… dok∏adnie przeczyta∏ ofert´
pracy. Je˝eli zrobi∏ to, w liÊcie motywacyjnym odniesie si´ tylko do wymagaƒ/oczekiwaƒ pracodawcy przedstawionych w ofercie. Dlaczego jest to tak
bardzo wa˝ne? Wyobraêmy sobie, ˝e
poszukujemy wspó∏lokatora do wynajmowanego przez nas mieszkania.
W og∏oszeniu, które chcemy powiesiç
w uczelnianych gablotach, piszemy, ˝e
zale˝y nam, aby by∏a to osoba, która
np. zamierza studiowaç jeszcze przez 2
lata i przez ten okres b´dzie naszym
wspó∏lokatorem. Za∏ó˝my, ˝e w odpowiedzi otrzymujemy wiadomoÊç od
osoby zainteresowanej, w której nie ma
ani s∏owa na temat kluczowej dla nas
kwestii (wynajem przez 2 lata), a zamiast tego znajdujemy d∏ugi opis jej zami∏owania do prasowania koszul.
Z pewnoÊcià zami∏owanie potencjalnego wspó∏lokatora do prasowania koszul
mo˝e Êwiadczyç o tym, ˝e jest to osoba
lubiàca porzàdek (co niewàtpliwie w sytuacji dzielenia mieszkania jest wa˝ne),
niemniej jednak najbardziej istotne dla
nas jest to, czy b´dzie ona w stanie wynajmowaç z nami mieszkanie przez 2 lata. Skontaktowanie si´ z potencjalnym
wspó∏lokatorem w sprawie wynajmu
mo˝e okazaç si´ stratà czasu, je˝eli dowiemy si´, ˝e nasze podstawowe oczekiwanie, które jasno okreÊliliÊmy w og∏oszeniu, nie jest spe∏nione. Co wi´cej, je˝eli poza ofertà wspomnianego mi∏oÊnika prasowania koszul, otrzymamy jeszcze kilka innych, w których b´dzie znajdowa∏a si´ informacja na temat ch´ci
wynajmu przez 2 lata, to skontaktujemy
si´ tylko z tymi osobami – nie chcàc traciç czasu na inne, które o tym nie piszà.
Tak wi´c pami´tajmy, ˝e piszàc list motywacyjny, odnosimy si´ TYLKO do
wymagaƒ potencjalnego pracodawcy
zawartych w ofercie pracy.

4

Niewàtpliwie list motywacyjny sprawia najwi´cej problemów kandydatom.
Co zrobiç, aby napisanie listu motywacyjnego by∏o ∏atwiejsze? Poni˝ej przedstawiam kilka wskazówek, które u∏atwià
t´ czynnoÊç (czyli jak napisaç list motywacyjny krok po kroku).
1. UmieÊç swoje dane osobowe (imi´,
nazwisko, adres, numer telefonu).
2. Wpisz numer referencyjny.
3. Zredaguj treÊç listu – na tym etapie
wystarczy dok∏adnie przeanalizowaç
ofert´ pracy. Przyk∏adowo, w ofercie
pracy, która nas zainteresowa∏a (profil
poszukiwanego kandydata odpowiada
naszemu wykszta∏ceniu i doÊwiadczeniu
zawodowemu), pracodawca umieÊci∏ nast´pujàce wymagania:
– oko∏o 2-letnie doÊwiadczenie
w sprzeda˝y,
– znajomoÊç j´zyka angielskiego,
– wykszta∏cenie wy˝sze, preferowane kierunki techniczne.
Zakres obowiàzków:
– utrzymywanie kontaktów z klientami,
– raportowanie,
– zwi´kszenie sprzeda˝y.
Je˝eli posiadamy 2-letnie doÊwiadczenie w sprzeda˝y, to ju˝ mo˝emy napisaç pierwsze zdanie listu motywacyjnego np. „Jestem zainteresowany pracà
w Paƒstwa firmie, poniewa˝ przez 2 lata
pracowa∏em jako X w dziale sprzeda˝y
firmy Y”. Dalej opisujemy zakres naszych obowiàzków, zakres odpowiedzialnoÊci na zajmowanym stanowisku
oraz osiàgni´te sukcesy. I tak odnoszàc
si´ do poszczególnych wymagaƒ wymienionych przez pracodawc´, mo˝emy
napisaç list motywacyjny. OczywiÊcie
pod warunkiem, ˝e spe∏niamy jego wymagania.
Na pewno w liÊcie motywacyjnym
powinny si´ znaleêç odpowiedzi na pytania:
– dlaczego w∏aÊnie ja jestem najlepszym kandydatem?
– dlaczego zale˝y mi na tej pracy?
4. Sprawdê czy nie ma b∏´dów ortograficznych, stylistycznych itd.
5. Daj list do przeczytania znajomemu, przyjacielowi i poproÊ o uwagi.
Co zrobiç, gdy kandydat nie posiada
˝adnego doÊwiadczenia zawodowego?
Sprawa jest prosta, je˝eli kandydat mo˝e
pochwaliç si´ sta˝em, praktykà zawodowà, lub jeÊli pracowa∏ w organizacjach
charytatywnych, stowarzyszeniach, or-

ganizacjach studenckich. Mo˝na si´
wtedy odwo∏aç do doÊwiadczeƒ zwiàzanych z dzia∏aniami kandydata w ramach
tych organizacji. Zresztà dzia∏alnoÊç
spo∏eczna podejmowana przez kandydata zawsze jest pozytywnie oceniana
przez
pracodawców.
OczywiÊcie
wszystko zale˝y od rodzaju rekrutacji/profilu kandydata, jaki jest poszukiwany, zakresu obowiàzków wolontariusza itd. Kluczem do sukcesu jest w∏aÊciwe opisanie dzia∏alnoÊci w ramach wolontariatu. Sama wzmianka o pracy
w wolontariacie sugeruje, ˝e kandydat
jest osobà spo∏ecznie odpowiedzialnà,
ch´tnie podejmujàcà ró˝ne inicjatywy,
dzia∏ajàcà aktywnie równie˝ poza ˝yciem zawodowym. Je˝eli jednak w ramach wolontariatu kandydat przeprowadzi∏ konkretny projekt (np. koordynowanie zbiórki paczek dla bezdomnych oraz
ich dystrybucja, nadzór nad pracà grupy
wolontariuszy, spotkania z potencjalnymi sponsorami itd.), mo˝emy za∏o˝yç, ˝e
posiada on umiej´tnoÊci i kompetencje,
które mogà byç bardzo przydatne w jego
przysz∏ej pracy. Opisanie zadaƒ, które
kandydat realizowa∏, pracujàc jako wolontariusz, mo˝na wykorzystaç w odniesieniu do wymaganego przez pracodawc´ doÊwiadczenia, np. w koordynowaniu
projektów.
Czego nie umieszczamy w liÊcie motywacyjnym? NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI! Starajmy si´ te˝ u˝ywaç j´zyka prostego i zwi´z∏ego. Pami´tajmy
równie˝ o tym, aby stosowaç tylko JEDNÑ czcionk´ i nie przesadzaç z kolorami
oraz liczbà wyrazów, które podkreÊlamy
lub pogrubiamy w tekÊcie.
Tak przygotowany list motywacyjny
z pewnoÊcià zostanie doceniony przez
potencjalnego pracodawc´.
Roma G∏owacka
Mened˝er ds. Komunikacji
i Public Relations
Randstad
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