
 

 

 

Kwidzyńska Sieć Doradców Edukacyjno - Zawodowych 

 

„Profesjonalne CV                 
Rozmowa kwalifikacyjna      
Agencja Pracy Gi Group” 

Merytoryczne i energetyczne warsztaty panelowe dla grupy 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz członków 

Kwidzyńskiej Sieci Doradców Edukacyjno-Zawodowych 

 

Specjalistki Agencji GI GROUP - jednego z liderów międzynarodowego rynku pracy wspierającego 

pracodawców w rozwoju usług związanych z zatrudnianiem i szkoleniem pracowników 

przeprowadziły warsztaty panelowe, których tematem były wskazówki dotyczące konstruowania 

nowoczesnego CV oraz przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej. Uczniowie mieli okazję sprawdzić 

poprawność swojego CV oraz przećwiczyć na sobie przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.  
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„Profesjonalne CV                 
Rozmowa kwalifikacyjna      
Agencja Pracy Gi Group” 

Merytoryczne i energetyczne warsztaty panelowe 

dla grupy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 

członków Kwidzyńskiej Sieci Doradców 

Edukacyjno-Zawodowych 

 

5 grudnia 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie 

Kwidzyńskiej Sieci Doradców Edukacyjno-Zawodowych. Dzięki 

uprzejmości oraz gościnności Pana Sebastiana Więckowskiego – 

dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie 

uczestnicy pogłębiali swoją wiedzę z zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego w Auli ZSO nr 1 w Kwidzynie. 

Pomysłodawcą przedsięwzięcia była Pani Jolanta Bryłka – 

doradca zawodowy Powiatowego Ośrodka Kariery działającego 

przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie; 

jednocześnie powiatowy doradca konsultant.  

Warsztaty panelowe profesjonalnie przeprowadziły 

specjalistki  Agencji Gi Group pani Magdalena Paradecka - p. o 

Sales & Branch Manager in Gdańsk oraz pani Anna Wiśniewska – 

konsultant ds. rekrutacji.  

Dwa w jednym 

Kwidzyńska Sieć Doradców Edukacyjno-Zawodowych 

poszerzyła działalność o ofertę dla uczniów. Pierwotnym 

założeniem spotkania ze specjalistami Agencji Gi Group były 

warsztaty dla kwidzyńskich SIECIOWCÓW – doradców 

zawodowych, gdyż to oni właśnie pełnią kluczowe role  

w kształtowaniu postaw młodego pokolenia na rynku pracy.  

Refleksje 
uczestników 

po warsztatach 

Warsztaty… 
 

„były bardzo wartościowe 
i przydatne”, 
 
„świetne spotkanie – 
wciągające bardzo- 
konkretne, realne tematy 
oraz cenne wskazówki”;  
 
„dowiedziałem się jak 
napisać CV”, 
 
„były ciekawe, wzbogaciły 
mój warsztat pracy 
praktycznymi 
informacjami”, 
 
„dały dużo do myślenia 
(…), uświadomiły mi, że 
jeszcze muszę się sporo 
nauczyć”, 
 
„jestem za nie wdzięczny, 
dzięki nim wiem, jak mogę 
się przygotować  
do rozmowy 
kwalifikacyjnej”, 
 
„dziewczyny z mojej 
szkoły są bardzo 
zadowolone, chętnie  
i dużo opowiadają, co się 
działo na warsztatach. 
Dużo zapamiętały (…) 
Dziękuję za zaproszenie. 

Źródło: opracowanie własne 
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Jednakże podczas ustalania szczegółów spotkania 

organizator i prowadzący doszli do wniosku, że informacje 

uzyskane bezpośrednio od praktyków / specjalistów Agencji  

Gi Group będą dla młodzieży wartością dodaną. Stąd zrodził się 

pomysł, aby 5 grudnia 2017r. odbyły się dwa spotkania. Jedno 

adresowane do grupy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, drugie 

do doradców zawodowych KSDEZ.  Biorąc pod uwagę informacje 

zwrotne uzyskane od uczestników obu grup, pomysł był 

„strzałem w dziesiątkę”! 

100% koncentracji uwagi 

przez 120 minut! 

 Pierwszą grupę warsztatów stanowiła młodzież 

kwidzyńskich szkół ponadgimnazjalnych (łącznie 42 uczniów). 

Panie Magdalena Paradecka oraz Anna Wiśniewska 

w bardzo energetyczny, ciekawy, merytoryczny sposób 

(jednocześnie aktywizujący uczniów) prezentowały wiedzę 

dotyczącą właściwej kompozycji CV, popierając ją licznymi 

przykładami z własnego doświadczenia. W prezentacji nie 

zabrakło informacji o niezbędnych danych, które powinno 

zawierać CV, ale również informacji dotyczących najczęściej 

popełnianych błędów.  

Po dużym zastrzyku wiedzy dotyczącej poprawnego 

konstruowania CV młodzież miała okazję dowiedzieć się, jakie 

korzyści płyną z założenia własnego profilu na „LINKEDLIN,  

czy GOLDEN LINE” – aby również 

rekruterzy mieli możliwość dotarcia 

do klienta - potencjalnego 

pracownika spełniającego wymogi 

określonej oferty pracy. 

W drugiej części warsztatów 

panelowych poziom energii, 

zainteresowania i koncentracji 

uwagi młodzieży  profesjonaliści 

Profesjonalne CV 

Praktyczne rady… 
 

 Zamieść odpowiednie 
zdjęcie (raczej nie to z 
imprezy). 

 Pamiętaj o danych 
kontaktowych (miejsce 
zamieszkania, numer 
telefonu, adres e-mail, 
informacja o stanie 
cywilnym nie jest 
potrzebna!). 

 Dokładnie sprawdź CV 
przed wysłaniem do 
pracodawcy (czy nie ma 
tam literówek?). 

  Jeśli nie masz 
doświadczenia 
zawodowego zamieść 
informacje o wolontariacie, 
dodatkowych zajęciach, 
nietypowym hobby…). 

 Skup się na konkretnych 
kompetencjach i 
zainteresowaniach. 

 Aplikuj w formie PDF, bez 
zbędnych dekoracji. 

 Pamiętaj, zamieszczaj 
tylko te informacje, które 
są prawdziwe! 

 Zachowaj czystość 
chronologiczną. 

Źródło: opracowały  

M. Pradecka, A. Wiśniewska 
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permanentnie utrzymywali na poziomie 100% płynnie 

przechodząc do tematu dotyczącego ROZMOWY 

KWALIFIKACYJNEJ – czyli spotkania z rekruterem.  

Posiłkując się przykładami z własnej praktyki,  

z odrobiną „zdrowego” humoru, Panie Magdalena oraz Anna 

krok po kroku omówiły przebieg rozmowy z kwalifikacyjnej, 

kładąc akcent na indywidualne jej dostosowanie do potrzeb  

i możliwości danego klienta. Zwracały uwagę na tzw. 

„pierwsze wrażenie”, postawę ciała, odpowiedni strój. 

Uczulały, że dla rekrutera ważne jest to, czy kandydat posiada 

informacje o działalności firmy, w której chciałby podjąć pracę.  

Ponadto uczniowie mogli przekonać się w praktyce, jak 

wygląda rozmowa kwalifikacyjna. Specjalistki Gi Group 

przeprowadziły z „ochotnikami” dwie rozmowy kwalifikacyjne 

(dwie symulacje rozmów).  Zadanie było o tyle trudne,  

że pozostali uczestnicy mogli się tej rozmowie przyglądać 

(słuchać, obserwować). Refleksja rekruterów po odbyciu 

rozmów była bardzo pozytywna. Obie Panie były pod 

ogromnym wrażeniem odwagi, umiejętności uczniów  

w radzeniu sobie w nowej, trudnej  sytuacji. Ich kreatywność, 

inteligencja, odwaga, umiejętności społeczne zostały przez 

prowadzące bardzo wysoko ocenione (jeden uczeń/kandydat 

sprzedał paniom Magdalenie i Annie męski zegarek, 

przekonując je, że właśnie takiego potrzebują!). „Ten chłopak 

zrobi karierę”! Usłyszeliśmy od rekruterów w podsumowaniu 

ćwiczeń. 

 

 

 

 

Rozmowa 
kwalifikacyjna 

Jak się do niej 
przygotować? 
 

 Zadbaj o odpowiedni strój. 
 

 Zbierz ważne informacje 
(nazwa firmy, z kim się 
spotykasz, o jakie 
stanowisko się ubiegasz?). 
 

 Spróbuj przećwiczyć 
pytania (ułóż w głowie 
odpowiedzi). 
 

 Zabierz notes, przygotuj 
pytania dla rekrutera. 
 

 Nie krytykuj 
poprzedniego 
pracodawcy. 
 

Źródło: opracowały  

M. Pradecka, A. Wiśniewska 
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SIEĆ – bezpieczna przestrzeń do rozwoju 
 Doradcy zawodowi odgrywają 

istotną rolę w kształtowaniu 

świadomości zawodowej młodego 

pokolenia, dlatego drugie spotkanie 

adresowane było do członków 

Kwidzyńskiej Sieci Doradców 

Edukacyjno-Zawodowych (uczestniczyło 

łącznie 13 doradców). Temat warsztatów 

był taki sam jak dla uczniów. Uczestnicy 

zostali wyposażeni w wiedzę, którą  

z powodzeniem będą mogli wykorzystać 

w swojej pracy zawodowej w kontekście 

realizacji zajęć z doradztwa edukacyjno-

zawodowego w swoich szkołach,  

z wykorzystaniem informacji dotyczących umiejętności konstruowania nowoczesnego CV oraz 

przygotowania uczniów do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej i korzystania z usług agencji pracy. 

 
Autor  

Jolanta Bryłka – doradca zawodowy POK,  

powiatowy doradca konsultant 

 


