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Doskona∏e przygotowanie warunkiem sukcesu w procesie rekrutacyjnym
Unijne Biuro Statystyczne Eurostat poinformowa∏o, i˝
bezrobocie w Polsce wynios∏o w czerwcu b.r. 18,9 proc.
i by∏o najwy˝sze w Unii Europejskiej, ale mniejsze ni˝ rok
temu (19,2 proc.). Mniej optymistyczne informacje p∏ynà
z G∏ównego Urz´du Statystycznego – zgodnie z jego komunikatem stopa bezrobocia na dzieƒ 30 czerwca b.r. wynosi∏a 19,4 proc.
Gorsze, ni˝ przed miesiàcem, okaza∏y si´ tak˝e wyniki europejskiego serwisu pracy i kariery www.jobpilot.pl. W czerwcu
liczba og∏oszeƒ publikowanych na jego ∏amach nieznacznie
spad∏a, jednak i tak wcià˝ jest znacznie wy˝sza, ni˝ przed rokiem. W kolejnych miesiàcach nale˝y oczekiwaç dalszych
spadków spowodowanych przerwà wakacyjnà (wykres 1).
Mimo zmniejszenia ogólnej liczby ofert wi´kszoÊci kategorii sytuacja uleg∏a wyraênej poprawie. Relatywnie du˝o ofert
adresowano do studentów i absolwentów, dla których wakacje sà szansà na zdobycie pierwszych szlifów zawodowych.
W kategorii Zakupy/Logistyka tym razem odnotowano
niewielki wzrost. W czerwcu do specjalistów od logistyki
adresowano 125 ofert – 5 wi´cej ni˝ w maju. Podobnie,
jak w poprzednich miesiàcach, pracodawcy poszukiwali
przede wszystkim Specjalistów ds. Zakupów (50 stanowisk), Logistics Managerów (32) i Spedytorów (12). Ponadto pojawi∏y si´ oferty skierowane do Specjalistów ds.
Importu i Eksportu, Planistów, Kierowników Magazynów
Logistycznych oraz specjalistów ds. frachtu morskiego
i oceanicznego (wykres 2).
W zwiàzku z wy˝ej opisanà sytuacjà na rynku pracy, w dziedzinie Zakupy/Logistyka oraz w celu uskutecznienia rezultatów poszukiwania pracy, w poprzednich numerach Czasopisma „Logistyka” omówione zosta∏y dwa etapy, na które nale˝y zwracaç szczególnà uwag´ podczas poszukiwania pracy.
Chodzi∏o o profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz o w∏aÊciwe przygotowanie si´ do rozmowy
kwalifikacyjnej. Z kolei niniejszy artyku∏ przedstawia zagadnienia, na które nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ w trakcie
poszczególnych etapów procesu rekrutacjyjnego.
Rozpoczynajàc poszukiwanie pracy nale˝y przygotowaç
profesjonalne dokumenty. W tym celu nale˝y wykorzystaç
dost´pne w Internecie szablony CV, które pomogà w utrzy-
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maniu w∏aÊciwego uk∏adu graficznego. ˚yciorys, powinien
byç tak napisany, aby zwraca∏ szczególnà uwag´ na opis
doÊwiadczeƒ zawodowych oraz wykszta∏cenia aplikanta.
Z kolei List Motywacyjny powinien byç tak skonstruowany,
aby osoba analizujàca aplikacje odnios∏a wra˝enie, i˝ jest
to dokument stanowiàcy odpowiedê na opublikowane
og∏oszenie. Powinien on przekonywaç potencjalnego pracodawc´ o naszej du˝ej motywacji do pracy w danej firmie
oraz odpowiednich kwalifikacjach..
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Po otrzymaniu telefonu od zainteresowanego naszà
kandydaturà pracodawcy nale˝y rozpoczàç przygotowanie
si´ do rozmowy kwalifikacyjnej. Istotà jest w∏aÊciwe nastawienie kandydata, jego wewn´trzna motywacja. W celu
profesjonalnego przygotowania si´ do rozmowy nale˝y do
niej podejÊç, jak do spotkania sprzeda˝owego. Jednak˝e
tym razem nie sprzedajemy konkretnego produktu, lecz
siebie. Nale˝y wi´c do niej podejÊç w sposób bardzo systematyczny oraz uporzàdkowany.
Pierwszym krokiem powinna byç analiza og∏oszenia, na
które zosta∏a wys∏ana nasza aplikacja. Na tej podstawie
nale˝y przygotowaç profesjonalnà autoprezentacj´, która
b´dzie odpowiedzià na wymagania zawarte w og∏oszeniu.
Powinna ona równie˝ chronologicznie przedstawiç nasze
wykszta∏cenie oraz doÊwiadczenie zawodowe.
Wa˝nym elementem, który cz´sto jest przez kandydatów ignorowany, jest zdobycie maksymalnej wiedzy na temat firmy, do której udajemy si´ na spotkanie. Jest to jedno z podstawowych zagadnieƒ, jakie mogà si´ pojawiç
podczas rozmowy. Dok∏adna wiedza na ten temat pozwoli nam równie˝ przedstawiaç swojà osob´ i doÊwiadczenia
w odniesieniu do profilu danej firmy.
Po takim przygotowaniu si´ do ca∏ego procesu kwalifikacyjnego pozostaje nam jedynie wybraç odpowiedni, biznesowy
strój oraz w dobrym, pe∏nym przekonania o w∏asnych atutach
nastawieniu udaç si´ na rozmow´. Po dodaniu do tego odrobiny konsekwencji powinno to doprowadziç do znalezienia upragnionej pracy.

