29.05.2020. Doradztwo Zawodowe kl VIII T : CZEGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY
U SWOICH PRACOWNIKÓW.
Celem tej lekcji jest poznanie cech ludzkich, które mają znaczenie przy rekrutacji do pracy.
Poniższy tekst przybliży Wam jak wyglądają oczekiwania pracodawcy względem pracownika.
Przy rekrutacji pracodawca stara się wyłowić takiego kandydata, który będzie posiadał odpowiednie
umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Coraz większe znaczenie nabierają również postawy i
predyspozycje.
Czego od zatrudnionych osób oczekują pracodawcy?
Idealny pracownik powinien:
- być odpowiedzialny
- wywiązywać się ze swoich zobowiązań
- zaangażować się w wykonywane obowiązki
- charakteryzować się komunikatywnością
- przejawiać chęć współpracy
- być lojalny wobec pracodawcy
- dobrze radzić sobie ze stresem
- być otwarty na zmiany
- posiadać umiejętność podejmowania autonomicznych decyzji
- być kreatywny
- przejawiać postawę innowacyjną
Najważniejsza pozostaje odpowiedzialność oraz sumienność i angażowanie się w powierzone
obowiązki. Szefowie chcą polegać na zatrudnionych pracownikach. Ważna jest także dla
przedsiębiorców komunikatywność oraz chęć współpracy. Umiejętność pracy w grupie jest
szczególnie istotna, gdyż coraz częściej w miejscu pracy osoby zatrudnione działają w różnych
zespołach pracowniczych. Przyjęcie projektowego trybu pracy wymusza współdziałanie z kolegami,
którzy posiadają najlepsze kwalifikacje do wykonania danego przedsięwzięcia. Grupy zadaniowe nie
są tworzone w oparciu o koleżeńskie więzi, a o kompetencje i wiedzę pracowników.
Pracodawcy chętniej zatrudniają absolwentów, którzy posiadają dobrze rozwinięte umiejętności
interpersonalne oraz kompetencje osobiste:
-

efektywna komunikacja,
umiejętność pracy w zespole,
radzenie sobie ze stresem,
łatwość budowania nowych relacji interpersonalnych,
umiejętność rozwiązywania problemów,
samodzielność w realizacji przedsięwzięć,
przejawianie inicjatywy,
umiejętność planowania i organizowania własnego czasu pracy.

Jeżeli masz ochotę to sprawdź poniższy artykuł o oczekiwaniach pracodawcy:
http://www.lukasz.poprostuoni.pl/kariera/czego-od-pracownika-oczekuje-pracodawca/

29.05.2020. Doradztwo Zawodowe kl VIII
T : MOJA PRZYSZŁOSĆ EDUKACYJNO - ZAWODOWA . SYSTEM EDUKACJI I OBECNE
SCIEZKI KSZTAŁCENIA.
Celem zajęć jest pomoc w zaplano
zaplanowaniu własnej ścieżki edukacyjno- zawodowej.
1.Przeanalizujcie ścieżki kształcenia, by rozeznać do jakiej szkoły się wybrać.
wybrać
Wybierając szkołę , pracę należy uwzględnić:
- co lubię
- co umiem
-jakie mam zdolności
- cechy charakteru
- jakie mam oczekiwania

Rozważając wybór szkoły należy rozważyć:
- ile trwa nauka
- jakie są egzaminy
- jakie przedmioty są w szkole
- jakie można wziąć rozszerzenia
enia
- co można robić po ukończeniu tej szkoły
- przykładowe zawody, profile

2.. Wykonajcie ćwiczenie ( w załączniku Ai B), które ułatwią Wam wybór.

