MODUŁ II: JAK W POSZUKIWANIU PRACY I PRACOWNIKA
WYKORZYSTYWANY JEST INTERNET?
Cel: Uczniowie zdobywają wiedzę na temat tego, w jaki sposób uczniowie
wykorzystują Internet w poszukiwaniu zatrudnienia na lokalnym rynku
pracy oraz w jaki sposób wykorzystują Internet pracodawcy, by znaleźć
odpowiedniego pracownika.
Przykładowe możliwości wykorzystania materiałów:
1. Praca indywidualna uczniów z późniejszym wspólnym podsumowaniem,
dyskusją.
2. Ćwiczenie w formie rywalizacji dwóch grup (która grupa szybciej stworzy
hierarchię metod poszukiwania pracy i pracownika przy wykorzystaniu
Internetu).
3. Rozdzielenie zadań w grupach – jedna grupa pracuje nad hierarchią
sposobów wykorzystania sieci do poszukiwania pracy, a druga nad metodami
szukania pracowników przez pracodawców przy użyciu Internetu.
Instrukcja korzystania: Praca powinna przebiegać według następującego
schematu:
KROK I: Uczniowie otrzymują wycięte karteczki ze stwierdzeniami, na
których przedstawione są sposoby poszukiwania pracy/pracownika przy
wykorzystaniu Internetu. Ich zadaniem jest przypisanie im numerów od 1
(najpopularniejszy sposób) do 8 lub 9 (najrzadziej wykorzystywany sposób).
KROK II: Zależnie od wybranego przez nauczyciela sposobu podzielenia klasy
następuje weryfikacja kolejności, np. zespoły które miały to samo polecenie
wymieniają się przemyśleniami na temat wykonanego ćwiczenia.
KROK III: Ćwiczenie powinno się zakończyć wybrzmieniem argumentów
dotyczących poszczególnych punktów stworzonej przez uczniów hierarchii
metod, podaniem przez nauczyciela prawidłowego porangowania metod
oraz dyskusją na temat domniemanych przyczyn zaistniałych rozbieżności.
Materiały: Arkusz A4 skopiowany dla każdej grupy (arkusze trzeba
powycinać).
Czas trwania: 45 minut.

JAK UCZNIOWIE W POSZUKIWANIU PRACY WYKORZYSTUJĄ INTERNET?

ogłaszam się na portalach
branżowych dla fachowców
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szukam ofert pracy na portalach branżowych
korzystam z serwisów społecznościowych
specjalizujących się w
kontaktach zawodowo-biznesowych
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przesyłam swoją aplikację na
rekrutowane stanowisko za pomocą
formularza na stronie internetowej

wysyłam dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny) za
pośrednictwem formularza w serwisach internetowych typu
goldenline.pl, linkedin.com

7 8

korzystam z serwisów internetowych typu
gumtree.pl, olx.pl, gratka.pl, w celu
znalezienia ogłoszeń o pracę

znajduję ogłoszenie o pracę na portalach
internetowych i sam drogą elektroniczną wysyłam cv lub list
motywacyjny
korzystam ze stron internetowych pracodawców, żeby
dowiedzieć się o ogłoszonym naborze na stanowisko

JAK PRACODAWCY W POSZUKIWANIU PRACWOWNIKA
WYKORZYSTUJĄ INTERNET?
ogłaszam wakat na portalach
branżowych
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szukam kandydatów na portalach branżowych
korzystam z serwisów społecznościowych
specjalizujących się w kontaktach
zawodowo-biznesowych
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umieszczam na stronie internetowej
firmy/instytucji formularz aplikacyjny

posiadam konto/profil w serwisie społecznościowym
poświęconym pracy typu goldeline.pl, linkedlin.com
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korzystam z serwisów internetowych typu
gumtree.pl, olx.pl, gratka.pl, w celu
zamieszczenia ogłoszenia o pracę

znajduję kandydata na wakat na portalach
internetowych i sam się z nim kontaktuję

9

uruchamiam możliwość wysyłania dokumentów
aplikacyjnych (cv i list motywacyjny) za pośrednictwem
formularza www w serwisach internetowych
umieszczam na stronie internetowej firmy/instytucji
informacje o naborze na wolne stanowisko

4

ROZWIĄZANIE UKŁADANEK ORAZ KOMENTARZ DO ĆWICZEŃ
Rozwiązanie układanek - prawidłowa kolejność:
Hierarchia/kolejność zastosowania Internetu w poszukiwaniu pracy przez uczniów*:
1. Korzystam ze stron internetowych pracodawców, żeby dowiedzieć się o ogłoszonym
naborze na stanowisko.
2. Korzystam z serwisów internetowych typu gumtree.pl, olx.pl, gratka.pl w celu
znalezienia ogłoszeń o pracę.
3. Znajduję ogłoszenia o pracę na portalach internetowych i sam drogą elektroniczną
wysyłam CV lub list motywacyjny.
4. Przesyłam swoją aplikację (zgłoszenie) na rekrutowane stanowisko za pomocą
formularza na stronie pracodawcy.
5. Wysyłam dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) za pośrednictwem formularza
w serwisach internetowych typu goldeline.pl, linkedin.com.
6. Korzystam z serwisów społecznościowych specjalizujących się w kontaktach
zawodowo-biznesowych.
7. Szukam ofert pracy na portalach branżowych.
8. Ogłaszam się na portalach branżowych dla fachowców.
Hierarchia/kolejność zastosowania internetu w poszukiwaniu pracownika przez
pracodawców*:
1. Korzystam z serwisów internetowych typu gumtree.pl, olx.pl, gratka.pl w celu
zamieszczenia ogłoszenia o pracę.
2. Umieszczam na stronie internetowej firmy/instytucji informacje o naborze na wolne
stanowisko.
3. Znajduję kandydata na wakat na portalach internetowych i sam się z nim kontaktuję.
4. Szukam kandydatów na pracowników na portalach branżowych.
5. Korzystam z serwisów społecznościowych specjalizujących się w kontaktach
zawodowo-biznesowych.
6. Ogłaszam wakat na portalach branżowych.
7. Uruchamiam możliwość wysyłania dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny)
za pośrednictwem formularza www w serwisach internetowych.
8. Posiadam konto/profil w serwisie społecznościowym poświęconym pracy typu
goldeline.pl, linkedin.com.
9. Umieszczam na stronie internetowej firmy/instytucji formularz aplikacyjny.
* Informacje na podstawie wyników badań Metody poszukiwania pracy i metody rekrutacji. Porównanie na
przykładzie aglomeracji poznańskiej zrealizowanych przez Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy
Aglomeracji Poznańskiej w 2015 r. Raport z badań dostępny na www.obserwatorium-poznan.pl
Komentarz nauczyciela:
Jeśli szukasz pracy, wykorzystaj do tego Internet. Sprawdź ogłoszenia tam zamieszczane, załóż konto
na serwisach typu LinkedIn czy Goldenline oraz odwiedź strony pracodawców, którzy Ciebie interesują.
Dodatkowo zaglądaj na serwisy internetowe typu gumtree.pl, olx.pl itp. gdyż tam pracodawcy zamieszczają
ogłoszenia o pracę. Nie zapomnij o portalach branżowych, to nie tylko źródła wiedzy na temat danej
branży, ale dobre miejsce by znaleźć pracodawcę lub samemu zamieścić ogłoszenie o poszukiwaniu
pracy. Dlaczego akurat takie działania? Bo większość pytanych pracodawców deklarauje, że poszukuje
pracowników przez Internet.

Materiały zostały opracowane przez zespół pracowników Centrum
Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży oraz Obserwatorium Gospodarki
i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej na podstawie broszury
Najpopularniejsze sposoby poszukiwania pracy i pracownika wydanej
przez Obserwatorium na podstawie wyników badań prowadzonych w 2015 r.
Jeśli chcą Państwo zapoznać się z treścią broszury Najpopularniejsze
sposoby poszukiwania pracy i pracownika należy pobrać udostępniony
plik zatytuowany BROSZURA INFORMACYJNA lub wejść na stronę
www.obserwatorium-poznan.pl
Jeśli chcą Państwo otrzymać broszurę w wersji papierowej prosimy napisać
do nas: obserwatorium@obserwatorium-poznan.pl, a my wyślemy ją pod
wskazany adres szkoły.
Jeśli mają Państwo pomysł na materiały informacyjne albo jest coś,
czym chcieliby Państwo się podzielić, a dotyczy to rynku pracy,
edukacji, gospodarki lub ścieżki kariery zawodowej, prosimy napisać do nas
na adres: obserwatorium@obserwatorium-poznan.pl

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej
Adres: ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań
Kontakt telefoniczny: 514 836 215
E-mail: obserwatorium@obserwatorium-poznan.pl
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