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1. Kompetencje przyszłości

Przejdź do raportu, o którym wspominam podczas warsztatu i wymień kompetencje przyszłości, 

które już masz i które możesz wykorzystać do znalezienia nowych możliwości zawodowych:

#1 #2 #3 #4

2. Prawdziwa motywacja

Odpowiedz poniżej na pytania:

dlaczego chcę zmienić pracę? 1

Na czym najbardziej mi zależy w nowym miejscu?

- medium

Jak mogę to osiągnąć? Jakie mam możliwości do wyboru? 

(wypisz wszystkie pomysły, które przychodzą Ci do głowy i zaznacz te, które masz ochotę 

wypróbować)

•   

•  

•  

•  

•  

•  

1 Listę wartości, które są dla nas ważne przy wyborze pracy znajdziesz na końcu. To przykłady, od 
których możesz zacząć jeśli nie wiesz, co napisać.
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3. Pasja, która wyróżnia

Pomyśl o rzeczach, które lubisz. 

• Co szczególnie Cię wyróżnia? 

• W czym jesteś wyjątkowo dobra/dobry?

 

• Jaki rodzaj pracy szczególnie cię pociąga?

• Co sprawia, że czujesz, że żyjesz?

Jak możesz to wykorzystać, aby znaleźć wymarzoną pracę? Co zrobić, aby inni chcieli za to 

zapłacić? Jak to uwypuklić w swoim CV?

- artykuły gościnne na blogi specjalistyczne

- własny podcast, blog, kanał yt

4. Wizerunek w Internecie

Wpisz w wyszukiwarkę swoje imię i nazwisko. Sprawdź wyniki. Zobacz co jest opublikowane na 

twoim profilu na Facebooku (i czy chcesz, aby potencjalny pracodawca to widział). Czy prowadzisz 

profile na LinkedIn, GoldenLine? Czy publikujesz na Tweeter’ze?2

Zapisz swoje wnioski:

Co poprawić? Co skasować? Co zacząć?

2 Dalej znajdziesz pomysły, od których warto zacząć.
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Pomysły do wykorzystania:

• blog na medium.com

• własny podcast, kanał YouTube, blog

• portfolio 

• projekt open source na GitHub,

• porywająca sekcja o mnie na LinkedIn

• udzielanie się w dyskusjach na Tweeter’ze

• artykuły gościnne na blogach branżowych

• dzielenie się wiedzą podczas warsztatów, webinarów

• poszerzanie sieci kontaktów (także wirtualnych)

1 Przykłady wartości, które są dla nas ważne przy wyborze pracy:

autentyczność niezależność rodzina

bogactwo innowacyjność przyjaźń

życzliwość jakość stabilność

doskonałość mądrość wsparcie

dyscyplina sukces prawda

relacje zdrowie uczciwość

efektywność motywacja prestiż

emocje nadzieja prostota

empatia odpowiedzialność rozwój

ciekawość pogoda ducha sława

dobro pomaganie innym spokój

entuzjazm piękno spójność

pasja odwaga władza

harmonia miłość szczęście

humor honor pokora
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