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Agnieszka

Moją misją jest wspierać kobiety w rozwijaniu ich odwagi, by mogły szczęśliwie
się realizować.
 
Napisałam tego e-booka z głębokim przekonaniem, że znajomość siebie
pozwala na dobre dla nas decyzje. Umożliwia trafne wybory. Także zawodowe.
 Do decyzji o tym, jak chcesz pracować, potrzeba Ci wiedzy o rynku i
stanowiskach pracy, ale przede wszystkim potrzeba Ci wiedzy o sobie. I ten e-
book jest właśnie o tym.
   Chcę pomóc Ci podsumować to, czego do tej pory dokonałaś, czego się
nauczyłaś, a także odkryć Twoje wartości, predyspozycje, potrzeby rozwojowe i
zawodowe, a także sformułować Twoje oczekiwania.
   To wszystko pozwoli Ci na postawienie najbardziej wartościowych dla Ciebie
celów zawodowych (a może nie tylko zawodowych?).

Życzę Ci wspaniałych owoców pracy nad odkrywaniem siebie!
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Prawdziwe bogactwo to nie to, ile Twoja
praca pozwoli Ci zarobić, 

ale to, kim Cię uczyni,
Pino Pellegrino
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jest tym, co się lubi; 
ma sens; 
realizuje ważne dla nas wartości; 
możemy się w niej realizować i spełniać;
możemy się rozwijać i uczyć nowych umiejętności; 
pozwala nam zarabiać i żyć na zadowalającym poziomie; 
mamy dobrą atmosferę i zgrany zespół; 
wiemy, co mamy robić i czujemy się kompetentni; 
dostarcza nam wyzwań, nowości, wymaga od nas wysiłku i
kreatywności; 
zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa.  

W życiu wybieramy różne drogi - dotyczące rodziny, pasji, stylu życia...
Ścieżka kariery jest jedną z nich. To,  o co potrzebujesz zadbać, to by
każda z tych dróg prowadziła Cię do satysfakcji i spełnienia. By miała dla
Ciebie sens. By była rzeczywiście Twoja.
 

Niektórzy wiedzą, co chcą robić, gdzie i z kim pracować. Obecnie ja sama
należę do tych szczęściarzy. Ale bardzo wielu ludzi, szczególnie młodych,
nie ma pomysłu na siebie, szczególnie w sensie zawodowym. 
 

Jednych i drugich łączy jedno: każdy chce wykonywać pracę, z której
będzie zadowolony. A to bardzo szerokie określenie. Bo co to znaczy
"zadowolony"? Zadowolenie może się łączyć z tym, że praca:

 
 
 

 
Wstęp

Co dla Ciebie jest ważne,
co pozwoli Ci
powiedzieć, że masz
dobrą pracę? Że jesteś
zadowolona? Być może
spełniona?
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Wstęp

Wybór drogi zawodowej lub zmiana jej kierunku to ważne decyzje.
Prawdziwymi szczęściarzami są ci, którzy, którzy wybrali dobrze za
pierwszym razem!
 
Na szczęście tę decyzję można zmienić. Można zmienić zawód, pracę.
Przekwalifikować się - choć zwykle jest to trudniejsze niż rozpoczęcie
pierwszego zatrudnienia. Ale jeśli widzisz, że taka zmiana jest Ci potrzebna
- nie wahaj się.
 
Wybór tego, co chcesz robić, jest niezwykle trudny, bo składa się na niego
wiele czynników: tych związanych z Tobą, jak i Twoim środowiskiem oraz
inne okoliczności, np. rynek pracy.
Paradoksalnie - czasem okoliczności zewnętrzne znamy lepiej niż to, czego
sami szukamy i potrzebujemy.
I ten e-book jest właśnie o tym. O Tobie. O tym, jaka jesteś, czego
potrzebujesz, co cenisz, co umiesz i czego chciałabyś się nauczyć. W
czym chciałabyś się realizować.
 
Masz przed sobą esencję tego, co ważne przy wyborze pracy. To wsparcie
w zdecydowaniu się na pracę, która będzie zgodna z Tobą, Twoimi
predyspozycjami, umiejętnościami, wartościami oraz oczekiwaniami.
 
W e-booku znajdziesz wiele zdjęć. Są tu wartością dodaną. Obraz może
wiele wnieść. Może zainspirować. Może uruchomić emocje. Może sięgnąć
czegoś, co ukryte w nas głęboko, o czym nie myślimy i nie jesteśmy tego
świadomi. Dlatego też zdecydowałam się na zilustrowanie e-booka taką
ilością różnych fotografii. Przeglądaj się w nich. Bierz dla siebie. Niech Cię
inspirują. Zastanawiają. Niech będą wskazówką.
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Wstęp

Nie ma na świecie takiej osoby ani takiego narzędzia, które wprost

wskaże Ci drogę i powie, jaka praca jest Ci pisana. Swoją drogę

zawodową możesz odnaleźć tylko Ty.

Możesz korzystać z pomocy doradcy zawodowego, coacha kariery,

poradników czy tego e-booka. Ale samodzielnie musisz przeanalizować

wszystkie za i przeciw. 

Zebrać informacje. 

i podjąć decyzję. 

Z moją pomocą określisz to, co za Tobą i miejsce gdzie jesteś teraz.

Nazwiesz to, czego byś chciała. Oraz zaplanujesz, jak to zdobyć.
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Ten ebook zawiera dużo treści, wiele wskazówek, jak i ćwiczeń. Jeśli go

czytasz – to zakładam, że treści w nim zawarte mają wesprzeć Cię w

podsumowaniu Twojej dotychczasowej drogi zawodowej oraz

poszukiwaniach dalszego jej kierunku. Wykonaj zatem wszystkie

ćwiczenia. Wszystkie bez wyjątku 😉 Bądź proaktywna!

 

Ważne, byś ćwiczenia wykonywała na papierze, a nie tylko odpowiadała

sobie na pytania w głowie. 

 

Prawda jest taka (i potwierdzają ją badania naukowe, w tym badania

neuroobrazowania mózgu!), że robiąc zapiski na kartce – zmienia się

perspektywa patrzenia na problem, człowiek może sobie poukładać pewne

sprawy, a nawet uświadomić sobie rzeczy, o których wcześniej nie myślał.

Pisanie (odręczne) angażuje wiele obszarów mózgu. 

Jeśli chcesz naprawdę skorzystać...
rób ćwiczenia, które tu znajdziesz

 

Dlatego weź kartkę albo wydrukuj tego e-booka i praktycznie wykonaj

ćwiczenia. Zrób je od razu. Pamiętaj, że jeśli chcesz rezultatów –

potrzebujesz zmienić sposób działania! Jeżeli do tej pory tylko czytałaś,

to czas to zmienić.
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Rezultaty zależą
tylko od Ciebie. 
Ja  dostarczę Ci

narzędzi – ale Ty
musisz z nich

skorzystać.
Samo sie nie zrobi!😉
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Rozwój zawodowy, to nie tylko kolejne stanowiska-szczeble w Twojej

drabinie kariery.

To rosnące kompetencje i umiejętności, związane m.in. ze skuteczną

realizacją celów i zarządzaniem sobą i swoim działaniem.

To rosnąca świadomość siebie: co możesz, co umiesz, co możesz i

chcesz z siebie dać, a także czego musisz się jeszcze nauczyć, czego Ci

potrzeba do wzrostu, jak chcesz się rozwijać i co osiągać.

 

Określenie rozwoju zawodowego jako procesu - oznacza, że jest

dynamiczny. Zmieniają się okoliczości, ale przede wszystkim: Ty się

zmieniasz. Zmieniasz się jako osoba, rozwijasz umiejętności, być może

ewoluują jakieś Twoje wartości, może cechy, aspiracje. Na pewno

zmieniają się Twoje cele. 

 

Ujęcie rozwoju zawodowego jako drogi wymaga sformułowania

celów. Określenia Twoich destynacji. Piszę w liczbie mnogiej, ponieważ

celów zawodowych możesz mieć wiele. Potrzebujesz ich.

Bo jeśli jesteś bez celu - to skąd wiesz, czy idziesz w dobrym kierunku..?

Rozwój zawodowy
to proces, to droga.
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Twój plecak

 
CO NIESIESZ 

W SWOIM PLECAKU, 
IDĄC DROGĄ ROZWOJU 

ZAWODOWEGO?
 
Jakie masz najważniejsze doświadczenia związane z pracą i współpracownikami?
Napisz w 3 zdaniach, czego - kluczowego dla Ciebie - do tej pory doświadczyłaś
w sytuacji pracy.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 

Jakie masz przekonania: czyli o czym jesteś przekonana - co odnosi się do pracy / Twojej pracy?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 

Jakie miałaś trudności (przeszłe i obecne)?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 
Jakie wyzwania (przeszłe i przyszłe)?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 
Jakie emocje towarzyszyły/towarzyszą Ci w pracy?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 

Ćwiczenie 1.
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Jak opisałabyś swoją drogę zawodową - tę którą chcesz przejść?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 
Co chcesz na niej zobaczyć? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Kogo spotkać?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
 
Co przeżyć?
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Dokąd dojść?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ćwiczenie 2.
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Droga rozwoju zawodowego

JAKA JEST TWOJA?

JAKĄ CHCESZ OBRAĆ?
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Inspirujące marzenia i cele ,  

dobry plan 

oraz wiedza o sobie 

to klucz do satysfakcjonującego rozwoju zawodowego.



Dlaczego samoświadomość jest ważna w kontekście wyboru Twojej
ścieżki zawodowej i rozwoju zawodowego?
 

Bo tylko znając siebie - swoje wartości, umiejętności, preferencje, pasje,
swój styl życia i działania, swoje marzenia, możesz określić dobre dla
Ciebie cele. Możesz dobrze dla siebie wybrać. Możesz podjąć decyzję, która
będzie zgodna z tym, czego chcesz, co lubisz i w czym widzisz wartość. I
takie właśnie cele będą spójne z Tobą. Także te zawodowe: związane z
obraniem konkretnej ścieżki kariery, decyzją o zmianie pracy, wyborem
zawodu.  
 

Samoświadomość (czyli wiedza o tym, kim jesteś, jaka jesteś, czego
chcesz, dlaczego tego chcesz, etc.) pociąga za sobą wzrost pewności
siebie, ponieważ wiesz, na co Cię stać, co sobą prezentujesz, a także czego
oczekujesz. Osoby samoświadome potrafią osiągać postawione cele,
walczyć o siebie i swoje marzenia oraz być świadomie szczęśliwym
człowiekiem.
 

Samoświadomość możemy i potrzebujemy rozwijać. Zawsze. Na
przestrzeni lat zmieniamy się. Więc to, co wiesz o sobie dziś - może nie być
w pełni aktualne za 5 lat.

Samoświadomość
i bycie ze sobą
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To jest chyba centrum całej sprawy. No bo,
o co tak naprawdę chodzi, jeśli nie o to, co
dla nas ważne, co sobie cenimy i czego
potrzebujemy?
 
Wartości nadają kierunek działaniu. W
zależności od tego, co jest dla Ciebie ważne,
będziesz podejmowała się różnych zadań i
aktywności. Będziesz dbać o określone
obszary w swoim życiu.
 
Wartości są – najogólniej mówiąc –
wszystko tym, co jest dla Ciebie ważne,
cenne. Powiedziałabym, że są tym, na czy
nam najbardziej w życiu zależy.
 
 
 

Wartości,
czyli źródło wszystkiego
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Słownikowa definicja zwraca uwagę na coś interesującego. Mówi o tym,

że wartość odnosi się do cech osoby lub do cech wszystkiego, co jest

cenne dla człowieka w kontekście zaspokajania jego potrzeb lub

wywoływania pozytywnych emocji. Oznacza to, że wartości to również…

umiejętności, kompetencje, cechy osobowości. Wszystko to, co cenimy i

co sprawia, że czujemy się dobrze. Oczywiście każdy potrzebuje

zidentyfikować swoje wartości. Potrzebujesz tego i Ty.

 

Każdy z nas ma inny system wartości, tak jak i Ty masz swój. Pytanie: czy

znasz swoje wartości i potrzeby – te najważniejsze w życiu, jak i te

dotyczące sfery zawodowej?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy pracuję z klientami na coachingu i pytam o ich wartości, to

najczęściej wymieniają kilka takich standardowych, podstawowych,

uniwersalnych, jak rodzina, zdrowie, wiara... i kilka takich bardziej

swoich.

 

Ale jest pewne narzędzie – coachingowe, a jakże! - które pomaga wyłonić

zestaw tych najbardziej swoich wartości. Znajdziesz je na następnej

stronie w nieco zmodyfikowanej przeze mnie formie.
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Załóżmy, że przez tydzień masz możliwość wcielić się w 7 różnych ról zawodowych

lub konkretnych bohaterów, którzy je wykonują. Każdego dnia w inny zawód. Jaki

tylko chcesz. Nie ma żadnych ograniczeń. Możesz być i strażakiem, leśnikiem,

astronautą, gwiazdą Hollywood czy nawet czarodziejem Gandalfem. Co tylko chcesz!

Poniżej zapisz 7 wybranych przez Ciebie zawodów / konkretnych postaci.

 

1) _______________________                      2) _______________________

 

 

 

3) _______________________                     4) _______________________

 

 

 

5) _______________________                     6) _______________________

 

 

 

                                                                7) _______________________  

 

 

 

Ćwiczenie 3.
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A teraz zastanów się i wypisz pod każdą pozycją
wszystko to, co podoba Ci się w tych rolach – w
każdej z osobna. Co ważnego jest w tych
zawodach? Dlaczego ta praca jest wartościowa?
Co możesz wziąć dla siebie wykonując taki
charakter pracy? Wypisz wszystko, co przychodzi
Ci do głowy. Za każdym razem, kiedy coś zapiszesz
– zapytaj siebie: dlaczego to dla mnie ważne?
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Kiedy masz już zapisane najważniejsze rzeczy, przejrzyj wszystko jeszcze

raz, podkreślając to, co się powtarza (czyli wartości, które pojawiają się

przynajmniej przy dwóch rolach) oraz te, które uważasz za najistotniejsze

dla Ciebie.

 

Teraz wypisz poniżej to, co zostało podkreślone, czyli esencję :) Jeśli chcesz

– możesz uporządkować te wartości w jakiejś kolejności, np. od

najważniejszych dla Ciebie. Zapisz około 8 najważniejszych wartości. A

potem oceń na skali 1-10, na ile każda z tych wartości jest obecnie

realizowana czy zaopiekowana w Twoim życiu – również w życiu

zawodowym.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Co Ci to mówi? Co bierzesz dla siebie z tego ćwiczenia?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

O które wartości potrzebujesz zadbać najbardziej?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
 

Znając swój system wartości, a co za tym idzie – wiedząc, czego
potrzebujesz, otwiera się przed Tobą świadomość tego, do czego tak
naprawdę chcesz dążyć. Co Ci da satysfakcję i prawdziwą radość, a także
nada sens temu, co robisz lub będziesz robić. Wartości to centrum. Wokół
nich kręci się nasze spełnienie i szczęście. Warto o tym pamiętać.
 

W
A

R
T

O
Ś

C
I

17Agnieszka Żmuda - Psychologiczne o rozwoju zawodowym



To, co już masz, 
czyli Twoja wiedza i umiejętności

Kompetencje i umiejętności to Twój
aktualny kapitał, który możesz
zaoferować pracodawcy.
Kompetencje to nic innego, jak Twoje
umiejętności oraz Twoje cechy (!),
które pozwalają Ci wykonywać
określone zadania na wysokim
poziomie.

Bez względu na to, czy jesteś np.
studentką, czy świeżo po szkole /
studiach, czy też masz już jakieś
doświadczenia zawodowe, z
pewnością dysponujesz określonymi
umiejętnościami. 
Mogą być bardziej specjalistyczne
(jak np. dobra obsługa MS Excel) lub
mniej specjalistyczne (jak np.
zadaniowe radzenie sobie ze
stresem w obliczu presji czasowej).
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Ćwiczenie 4.
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Zastanów się nad tym, co umiesz. W tym ćwiczeniu chodzi mi naprawdę o

wszystko, co umiesz.

Czyli: od efektownego recytowania wierszy, przez obsługę komputera

(poszczególnych programów) na umiejętnościach społecznych (np. łatwym

nawiązywaniu rozmowy) skończywszy. Niczego nie pomijaj. Wypisz wszystko, co

przyjdzie Ci do głowy.

Uzupełnij kolejno poniższe pola.

 

Podczas doświadczeń zawodowych i pozazawodowych nauczyłam się:

 
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
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Szczególnie dobrze sprawdzam się w:
 
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 
Największą przyjemność sprawia mi:
 
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
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Napisz, które umiejętności - spośród wszystkich, wypisanych - są
kluczowe dla Ciebie:
  
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
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A co chcesz mieć...
i umieć?

 
Teraz pomyśl na tym, czego chcesz się nauczyć. Mam tu na myśli zarówno
sprawy związane z życiem zawodowym, jak i prywatnym (czasem jest tak,
że to, co robimy prywatnie przekuwa się w pomysł na biznes!). 
Pomyśl o umiejętnościach, które chciałabyś mieć. O tym, co chciałabyś
robić, gdybyś umiała. O tym, czego jeszcze nie próbowałaś, a jesteś tego
ciekawa lub myślisz, że to fajne / przydatne / prestiżowe…. etc. 
Jeśli masz już jakiś pomysł na branżę / charakter pracy, którą możesz
wykonywać – napisz też o umiejętnościach, które będą niezbędne albo po
prostu przydatne w tej pracy.  
Wypisz wszystko to, co w tym momencie przychodzi Ci do głowy - co
chciałabyś umieć.
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 
 

Które z tych umiejętności są dla Ciebie najważniejsze i najbardziej

chcesz je mieć, a do tego pozostają w zasięgu Twoich możliwości?

Podkreśl je.

Ćwiczenie 5.
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 Twoje cechy osobowości 

Cechy osobowości to tendencje do pewnych zachowań, do

określonego sposobu myślenia czy przeżywania emocji. Cechy

pokazują, jaka jesteś. Są względnie stałymi przymiotami. Chcę

zwrócić Twoją uwagę na słowo względnie. Psychologowie podkreślają

bowiem, że co prawda cechy osobowości w dużej mierze są już

ukształtowane u osób dorosłych, ale możemy je zmieniać. To dość

długi, wymagający wysiłku proces. Ale jest to do zrobienia!

 

 

 

 

 

 

 

Większość poradników, książek z zakresu rozwoju osobistego podaje

przykłady mocnych stron – przede wszystkim po to, aby je

identyfikować. I zgadzam się – to bardzo ważne, by znać swoje

zasoby i na nich budować swoją pewność siebie. Warto jednak być

świadomym swoich ograniczeń, słabszych stron lub – jak ja to

określam – obszarów do pracy i rozwoju. 

czyli: jaki/a jesteś?
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Poniżej znajduje się 100 cech. Skreślaj kolejno te, z którymi się nie

identyfikujesz. Skreślaj do tej pory, aż zostanie 10-20 najważniejszych –

tych, które są najbardziej Twoje.

ciekawy

rozważny

wymagający

niezawodny

zdecydowany

dyskretny

dominujący

marzyciel

uczuciowy

energiczny

przedsiębiorczy

entuzjastyczny

mocny

przewidujący

oficjalny

otwarty

przyjazny

zrównoważony

praktyczny

dokładny

postępowy

szybki

cichy

rozumny

realista

rozsądny

życzliwy

uczynny

 

 

 

 

systematyczny

skromny

optymistyczny

zorganizowany

oyryginalny

wyróżniający się

wytrwały

pełen planów

miły

sprytny

prosty

szczery

zadowolony 

   z siebie

snob

towarzyski

spontaniczny

stały

solidny

wymagający

silny

uparty

uległy

komunikatywny

perfekcjonista

myślący

zapobiegliwy

ostrożny

indywidualista

 

aktywny

łatwo się 

   przystosowuje

szukający przygód

czujny

z dystansem

ambitny

umiejący doceniać

artysta

stanowczy

atrakcyjny

spokojny

zdolny

przezorny

radosny

jasno myślący

zręczny

konkretny

śmiały

sumienny

empatyczny

zadowolony

o konwencjonalnym 

    stylu dzałania

współpracujący

odważny

z fantazją

wszechstronny

uczciwy

idealista

o szerokich

   zainteresowaniach

twórczy

wesoły

uprzejmy

logicznie myślący

lojalny

dojrzały

zaradny

odpowiedzialny

wierzy we własne siły

opanowany

zdolny do wyrzeczeń

dba o siebie

wrażliwy

sentymentalny

poważny

tolerancyjny

twardy

niekonwencjonalny  

 w działaniu

mądry

mściwy

z inicjatywą

pomysłowy

pracowity

niezależny

Ćwiczenie 6.
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T O  J A K A  J E S T E Ś ?
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Kiedy opieramy s ię  na swoich
mocnych stronach -  

w t e d y  j e s t e ś m y  n a j b a r d z i e j
s o b ą .



 Twoje mocne strony
J a k i e  m a s z  t a l e n t y ?

Spotkałam się jakiś czas temu z tezą, że kiedy realizujesz swoje mocne

strony, kiedy robisz to, w czym jesteś dobra – jesteś bardziej sobą.

Uderzyło mnie to zdanie. Nie myślałam wcześniej o swoich talentach w

takich kategoriach. Sama znam dość dobrze moje mocne strony i wiem, w

jakich działaniach dobrze się sprawdzam. Wiem, że dobrze się z tym czuję.

Ale co to znaczy, że jestem wtedy bardziej sobą?
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Każdy z nas ma silne i słabsze strony. Czysta biologia. Tam, gdzie

jesteśmy mocni – mamy gęściejszą sieć neuronów w mózgu i dlatego

sprawniej działamy w tych obszarach. Jest to dla nas bardziej

ekonomiczne - i dla naszych mózgów też :). To taka... naturalna

predyspozycja. Skoro dostaliśmy konkretne wyposażenie czy potencjał –

to na nim właśnie potrzebujemy się oprzeć. Jest to dla nas najbardziej

optymalne – korzystać ze swoich największych zasobów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wtedy możemy się najbardziej rozwinąć: dojść do wysokiego poziomu

wykonywania danej czynności. Co więcej, sprawia nam to przyjemność.

Czujemy satysfakcję i dumę – bo przecież jeśli jesteśmy w czymś dobrzy –

to nam wychodzi! Rozwijamy więc poczucie własnej skuteczności i

potrzebę osiągnięć. Stajemy się również proaktywni – bo chcemy działać.

Mam nadzieję, że już od samego czytania o tym czujesz przypływ energii!

;) 

   Jeśli działamy i mamy poczucie kompetencji, a do tego widzimy sens

tego, co robimy – to się  r e a l i z u j e m y. A jak można być bardziej

sobą, jeśli nie poprzez samorealizację? Masz jeszcze wątpliwości, że

potrzebujesz oprzeć się w swoich działaniach, też zawodowych, na

swoich mocnych stronach? Ja nie mam.

 

Przeanalizuj zatem teraz swoje atuty.
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W czym czujesz się:
silna?  kompetentna?  skuteczna?  W czym czujesz się sobą, a zarazem
lubisz to, co robisz? 
Bądź maksymalnie konkretna. 
 
Jeśli np. czujesz się mocna w obsłudze klienta - to napisz, jakiego klienta lubisz i
umiesz obsługiwać: czy zadowolonego, czy klienta który jeszcze nic nie wie i to
jego pierwszy kontakt, czy też dobrze odnajdujesz się sprzedażowo albo może
obsługując klienta sfrustrowanego. 
 
Kolejna rzecz: co sprawia, że czujesz się z tych obowiązkach, zadaniach silna? Co
tu jest ważne?
Ujmij dokładnie, w jakich sytuacjach czujesz sie mocna, radzisz sobie i lubisz to,
czym się zajmujesz (możesz wspomóc się ćw. 4. na stronach 19-21.)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Tak, tyle miejsca to zabieg
celowy. Chcę z Ciebie wydusić
jak najwięcej. Jeśli skończyły Ci
się pomysły – mam jeszcze kilka
pomocniczych zadań, które
wesprą Cię w zidentyfikowaniu
Twoich mocnych stron.
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Wypisz 8 swoich sukcesów. Może być więcej. Nie może być mniej ;-) Pamiętaj:

sukces – kwestia subiektywna. To nie musi być 1. miejsce w ogólnopolskim

konkursie albo najlepszy wynik w Twojej firmie. To może być cokolwiek, co Ty

spostrzegasz jako swoje osiągnięcie. Co sprawia, że jesteś z siebie dumna. Teraz

spójrz na tabelę z dwiema kolumnami. W pierwszej zapisz swój sukces. W drugiej

kolumnie wypisz wszystkie Twoje cechy, zdolności i kompetencje, które pozwoliły Ci

go osiągnąć. Kiedy już wymienisz wszystkie te cechy, napisz kolejny sukces i –

podobnie – wypisz to, co pozwoliło Ci go uzyskać.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawa strona wypełnionej tabeli to Twoje mocne strony. To zasoby, które pozwoliły Ci na

osiągnięcie wysokich wyników, zrealizowanie celu. I, co ważne, nadal je masz. Więc mogą

dalej Ci służyć. Pamiętaj o nich i uwierz w swoje możliwości, bo są wielkie!

 

 

Ćwiczenie 8.

Cechy, zdolności, umiejętności, kompetencjeSukces

1.
 
 
2.
 
 
3.
 
 
4.
 
 
5.
 
 
6.
 
 
7.
 
 
8.
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Twoja praca a Twój styl życia
C z y l i :  j a k  c h c e s z  ż y ć ?

Styl życia to charakterystyczny sposób organizowania swojego życia,

doświadczania, rozwijania się, zachowania oraz postrzegania świata i siebie.

Źródła stylu życia leżą w wartościach, motywacji, cechach człowieka czy

sposobie, w jaki patrzy na świat i ludzi.

   Styl życia pokazuje upodobania człowieka i jego nawyki. Jego i całej grupy

społecznej, do której należy lub z którą się identyfikuje. Styl życia pokazuje

autentyczność osoby. Przyczynia się bowiem do poczucia sensowności jej

zachowania, umożliwia ekspresję siebie, swojej osobowości. Jest zbiorem

informacji o człowieku.

 

 

 

-
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Jeśli w prowadzonym przez Ciebie stylu życia ma się wyrażać Twoja

autentyczność, to niezwykle ważne jest, by zadbać o taki styl, który jest

spójny z Tobą. Praca, jako raczej dominująca (najczęściej pod względem

czasowym) aktywność ma realny wpływ na styl życia. 

Czy może... styl życia powinien mieć wpływ na to, jaką pracę wybierzesz? 

Jaki styl życia chcesz prowadzić? Jakiego potrzebujesz?

Odpowiedz sobie na poniższe pytania, dotyczące wybranych aspektów stylu

życia. Pomogą Ci one zobaczyć, jaki styl jest Ci bliski teraz i o jaki chcesz

zadbać na przyszłość.
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Czy chcesz i możesz pracować w systemie nienormowanych godzin pracy?

Spędzać w pracy większość czasu, zwłaszcza, jeśli Cię ona pochłonie i

będziesz się w niej realizowała? 

 

Czy też wolisz zachować balans czasowy: praca i dom? 

Jak to widzisz? Czego potrzebujesz w tym zakresie? Na czym Ci zależy?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Czas:
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Czy lubisz się uczyć i rozwijać? 

Czy lubisz pracę kreatywną, nowe zadania, dużą odpowiedzialność? 

Czy może wolisz funkcjonować w obszarze znanych Ci obowiązków, mieć

dyspozycję rzeczy do zrobienia, mieć przewidywalny i bezpieczny zakres

obowiązków? 

Co jest dla Ciebie ważne i czego potrzebujesz pod tym kątem?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Potrzeby intelektualne:
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Jak wygląda Twój styl ubierania się lub jak chcesz żeby wyglądał?

Wolisz elegancję czy też cenisz wygodę?

A może nie ma to dla Ciebie większego znaczenia? 

Czy jest dla Ciebie ważne, w jakim otoczeniu pracujesz? Jeśli tak - to w

jakim chciałabyś przebywać w pracy?

Czego potrzebujesz w tym zakresie – co jest dla Ciebie ważne? I czy ma to

decydujące znaczenie?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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Potrzeby estetyczne:

 

35Agnieszka Żmuda - Psychologiczne o rozwoju zawodowym



.

 

 

 

 

Jak odnajdujesz się w zespole? 

Jak nawiązujesz relacje z nowo poznanymi osobami? Jak je

podtrzymujesz?

Czego potrzebujesz od swojej rodziny i co chcesz jej dać?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Funkcjonowanie społeczne:
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Pewność siebie
- dlaczego warto o nią walczyć?

Pewność siebie wypływa z wiary i zaufania do własnych możliwości. Ma

swoje źródło w przekonaniu, że dasz radę, a przekonanie to bazuje na

Twoich wcześniejszych doświadczeniach i na tym, jak je spostrzegasz. Jeśli

umiesz docenić siebie i swoje zasoby – Twoja pewność siebie jest większa.  

Wyrasta z poczucia własnej skuteczności. Z  optymistycznego podejścia, a

zarazem realistycznego, zdrowego spojrzenia na siebie i to, co potrafisz.

 

Żeby zawalczyć o swoje marzenia i plany – trzeba w nie wierzyć i... wierzyć

w siebie. A bez pewności siebie jest to trudne. Jakub B. Bączek mówi, że

pewność siebie wpływa na wewnętrzny spokój. Według niego jej

podstawą są 3 ważne obszary:

KONCENTRACJA

NAWYK
ZWYCIĘŻANIA

PRAWO DO
PORAŻKI
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Koncentracja,
czyli skup się na rzeczach ważnych

Koncentracja – rozumiana jako skupienie się na tym, co Cię rozwinie. Co

jest dla Ciebie wartościowe. Co stanowi dobrą inwestycję Twojego czasu i

pieniędzy. Poza tym ważne jest to, żeby wybierać świadomie, na czym

chcesz się skoncentrować.

 

Jeśli jesteś studentką: potrzebujesz (oprócz studiów rzecz jasna 😉 )

skupić się na zbieraniu pierwszych doświadczeń zawodowych. Twoja

koncentracja będzie dotyczyła tego, by wybrać, gdzie chciałabyś takie

doświadczenia zdobywać, w jakiej formie (praca, praktyki, wolontariat?) i

jak to ma wyglądać. Poza tym dobrze byłoby, gdybyś zorientowała się, co

oferuje Ci uczelnia: organizacje, koła naukowe, wymiany studenckie etc.

Czy będziesz chciała z nich skorzystać czy też nie – to Twoja decyzja. Ale

dowiedz się, co działa, gdzie warto pójść, jak to funkcjonuje. Bo może

warto! Nie prześpij studiów. Jeśli skoncentrujesz się na ważnych rzeczach w

ich trakcie i poświęcisz im swoją uwagę – będziesz gotowa na to, by

wkroczyć na rynek pracy.

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą albo początkującym przedsiębiorcą – Twoja

koncentracja jest niezbędna do tego, by efektywnie zacząć i/lub prowadzić

Twój biznes. Skup się na tych sprawach, które dają Ci najlepsze i

największe efekty. Opracuj strategię i rób to, co niezbędne dla

optymalnego funkcjonowania Twojej firmy. Zawsze w pierwszej kolejności

miej na uwadze priorytety. Twoje skupienie to podstawa Twoich wyników

i… Twojej wolności (dzięki koncentracji na tym, co najważniejsze,

zaoszczędzasz czas i możesz cieszyć się większą ilością wolnego :).
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Jeśli jesteś pracownikiem – również potrzebujesz koncentracji. Aby się

rozwijać (mam tu na myśli rozwój zarówno zawodowy, jak i osobisty),

potrzebujesz dokonywać wyborów: czemu poświęcasz czas, z czego

zrezygnujesz, które zadania wykonasz jako pierwsze, bo są priorytetowe,

czy zawalczysz o lepszą pracę czy może o dogodniejsze warunki w

obecnej, a może o solidniejsze wykonywanie swoich obowiązków? Czy

będziesz się szkoliła / kształciła / rozwijała kompetencje? W jaki sposób?

Kiedy? Jakie masz cele zawodowe? Aby realizować to, co najważniejsze,

musisz się na tym skupić.

 

Nieważne do której grupy z powyższych przykładów należysz (albo może

Twoja sytuacja jest jeszcze inna?). W każdej z tych sytuacji, gdzie potrzeba

skoncentrować się na rzeczach ważnych - dokonujesz wyboru.

Podejmujesz określone decyzje. A osobom pewnym siebie przychodzi to

łatwiej. W większym stopniu wierzą w siebie i w swoje możliwości. Dlatego

jest im łatwiej postanowić: zmieniam pracę. Idę po podwyżkę.

Zawnioskuję o szkolenie. Otwieram swój biznes. Zakładam bloga. Idę na

praktyki. Jadę na Erazmusa. Dołączam do organizacji studenckiej.

Trudno się nie zgodzić z tym, że decyzje tego

rodzaju – gdzie koncentrujesz się na naprawdę

istotnych rzeczach – są rozwojowe,

wartościowe i dobre. 

Wymagają dużej samoświadomości. 

Ale jeśli wiesz, czego chcesz i na czym

potrzebujesz się skoncentrować - wtedy

możesz być naprawdę pewna siebie.
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Kiedy sobie wymarzysz, że chcesz

wyjechać na wymianę studencką do

Hiszpanii, ale wymagana jest znajomość

hiszpańskiego, a Ty znasz tylko Buenos

dias – to zaczynasz się uczyć

hiszpańskiego. I uczysz się tak, że na tę

wymianę w końcu jedziesz. Zwyciężasz -

sama ze sobą i dla siebie. Kiedy stawiasz

sobie cel, że schudniesz 10 kg, to idziesz

na siłownię oraz trzymasz dietę. Zrzucasz

10 kg. Wygrywasz. Kiedy marzysz o tym,

by zostać menedżerem w swojej firmie,

to zwiększasz swoją efektywność pracy,

podejmujesz dodatkowe wyzwania,

szkolisz się. Zostajesz menedżerem.

Osiągnęłaś cel, spełniłaś marzenie.

 

Nawyk zwyciężania,
czyli nie poddawaj się!

Drugim elementem, który stanowi podstawę dla pewności siebie jest nawyk

zwyciężania. A co to właściwie znaczy... nawykowo zwyciężać?

 

Co robią zwycięzcy? Walczą do końca. Nie poddają się. Kropka. To jest sedno. Tu

nie chodzi o zwyciężanie jako pokonywanie innych w jakimś wyścigu. To

pokonywanie siebie i swoich słabszych momentów.

 

Sama dla siebie. Bo w siebie wierzyłaś i wierzysz. Bo masz tę zdrową pewność
siebie, która jest podstawą Twojej wizji zwyciężania ze sobą i tego, że dasz
radę.
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Paradoksalnie dawanie sobie prawa do porażki to objaw siły i pewności siebie.

Bo… musi mieć wiarę w siebie ten, kto dopuszcza myśl, że ze względu na różne

okoliczności, może się nie udać, ale jednak spróbuje, zaryzykuje. A jeśli się nie

powiedzie – to porażka będzie kolejnym doświadczeniem. Nie stanie się żadna

tragedia. Nie ucierpi na tym poczucie własnej wartości. Będzie dobrze.

 

Prawo do porażki wiąże się ze świadomością ryzyka. Przeprowadzanie zmian,

podejmowanie wyzwań, dokonywanie ważnych wyborów – to zawsze ryzyko.

Pewność siebie pozwala nam je podejmować.

Prawo do porażki
jako wyraz siły i pewności siebie
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Pewność siebie pozwala skoncentrować się na tym, co rzeczywiście
ważne i w co warto zainwestować swój czas oraz uwagę. Jest wspierana
poprzez nawyk zwyciężania oraz dawanie sobie prawa do tego, że nawet
jeśli się nie uda, dalej będziesz tak samo wartościowym człowiekiem i
nic w tej kwestii się nie zmieni.
 
W kontekście rozwoju zawodowego, pewność siebie to bardzo pożądana
cecha. By się rozwijać, uczyć, czerpać garściami z możliwości, iść po
awans, zmienić pracę, znaleźć dobrą pracę lub otworzyć swój biznes –
bez pewności siebie jest niezwykle ciężko. To dzięki niej łatwiej radzić
sobie z trudnościami, sprawniej podejmuje się decyzje, idzie się po to,
czego się oczekuje od życia, wierzy się w siebie i jest się zdolnym do
podjęcia ryzyka.
   
Czas więc na ćwiczenia wzmacniające pewność siebie. Już trochę nad nią
pracowałaś podczas identyfikowania swoich silnych stron. Świadomość
tego, w czym jesteśmy dobrzy zdecydowanie pozytywnie wpływa na
naszą pewność siebie. Wzmocnij ją jeszcze bardziej!

Pewność siebie

PEWNOŚĆ SIEBIE 
TO BAZA DLA 
DZIAŁANIA 
I ROZWOJU
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Gdybyś była bardziej pewna siebie: tak „wystarczająco pewna siebie”, to w
czym by Ci to pomogło? Co byś zrobiła, czego dokonała, co osiągnęła? Jak
widzieliby Cię inni?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 
Podejrzewam, że do wykonania tego ćwiczenia potrzebne było Ci
zwizualizowanie sobie swojej większej pewności siebie. Jaka to była
wizualizacja? 
Przyjemnie było zapewne być tą osobą, o której się myślało. Buduj, trenuj,
rozwijaj swoją pewność siebie, a łatwiej osiągniesz to, o czym marzysz. 

Ćwiczenie 9.
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Napisz 3 swoje marzenia/cele/plany. Mogą

być związane z życiem zarówno

zawodowym, jak i osobistym. Umówmy się,

że swoje największe marzenie zapiszesz jako

ostatnie.

W pierwszej kolumnie tabeli napisz swój cel.

W drugiej kolumnie wypisz, co się stanie, co

będzie, kiedy już go realizujesz. Jak się

będziesz czuła, co będziesz miała, kim

będziesz? W trzeciej kolumnie zanotuj, jakie

dostrzegasz zagrożenia czy przeszkody,

które mogą stanąć Ci na drodze. Możesz

poddać je ocenie prawdopodobieństwa

pojawienia się w skali 0-10 (10 – pewne, że

się pojawi). W ostatniej kolumnie wypisz

zasoby, jakie masz i które pozwolą Ci

pokonać te przeszkody.

Ćwiczenie 10.

cel/marzenie po zrealizowaniu 
celu

hipotetyczne 
przeszkody

1.

 

 

2.

 

 

3.

moje zasoby

Jak oceniasz szanse zrealizowania poszczególnych celów?
Jak - w kontekście posiadanych zasobów - myślisz o swojej pewności siebie?
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Dla tych, którzy nie mają pomysłu na siebie:
Zastanów się, kto ze znanych Ci osób (pełna dowolność) ma pracę, którą uważasz za dobrą,
fajną, przyjemną, wartościową czy dochodową i w zasadzie… też mógłabyś coś takiego
robić. Odpowiedz sobie na pytania:
Czy ta praca wiąże się z konkretnym zawodem – wykształceniem?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Jaką drogę przeszła ta osoba, by być w miejscu, w którym jest teraz? (jakie ma
doświadczenie zawodowe, jakie kompetencje, szkolenia, umiejętności musiała posiąść? Ile
wysiłku musiała w to włożyć? Jak myślisz (albo może wiesz), z czego musiała zrezygnować? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Co jest ważne na tym stanowisku (cechy osobowości, określone zdolności,
kompetencje)? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Czy posiadasz cechy i umiejętności ważne w tym charakterze pracy? Lub czy jesteś w
stanie je wykształcić, nauczyć się ich?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Czy jesteś gotowa przebyć tę samą / podobną drogę zawodową, co ta osoba?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Jeśli jesteś gotowa na taką pracę, to jakie kroki potrzebujesz podjąć by na tę drogę
wkroczyć? Od czego warto zacząć? Jaki konkretnie masz cel?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Ćwiczenie 11.

Ważne ćwiczenie,
które dużo Ci powie...
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Za Tobą kilka ćwiczeń, które miały na celu pogłębić Twoją samoświadomość i
wiedzę o sobie. Podsumuj to, co odkryłaś, co sobie przypomniałaś,
uświadomiłaś.

Ćwiczenie 12.

Co wiesz o sobie?
- czyli samo sedno
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W pracy najbardziej zależy mi na: Moje najcenniejsze doświadczenia: To, co już umiem:

Czego chcę się nauczyć? Jakie są moje najważniejsze
cechy?

Jakie są moje mocne strony?

Moje kluczowe osiągnięcia to: Styl życia, jaki chcę prowadzić
to:

Co mi daje lub co może dać
pewność siebie?
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Poprzednie ćwiczenie może stanowić bazę dla Twojej autoprezentacji na
rozmowie kwalifikacyjnej. To efekt uboczny poznawania siebie, o którym
wspominałam na początku tego e-booka. Skoro masz już taką bazę, napisz
teraz w oparciu o nią kilka zdań o sobie, które możesz powiedzieć
pracodawcy, kiedy ten zapyta Cię, dlaczego jesteś dobrym kandydatem.
Możesz ująć swoją wypowiedź mniej lub bardziej szczegółowo - w
zależności od tego, czy wiesz, na jakie stanowisko chcesz aplikować czy też
jeszcze tego nie wiesz.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Ćwiczenie 13.

Przygotowanie do rozmowy o pracę
efektem ubocznym pogłębionej samoświadomości
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Prawda jest taka, że emocje

nie kłamią. Stanowią dla Ciebie

wskazówkę. Są informacją z

„zakamarków” Ciebie. I co

bardzo istotne – emocje będą

napędzać Twoją motywację do

pracy. Jeśli nie masz serca do

tego, co robisz – nie będziesz

miała swojej wewnętrznej,

autonomicznej motywacji do

pracy. Wyobraź sobie całe lata

spędzone na robieniu czegoś,

czego nie czujesz, do czego nie

jesteś przekonana. Jak to

widzsz? 

Emocje i rozum 
Czym się kierować w wyborze pracy?

Co jest ważniejsze: serce czy rozum? Które ma racje? Którego posłuchać?

Idealnie, gdyby były jednomyślne. Ale w życiu często tak nie jest. Przy

wyborze studiów lub swojej drogi zawodowej być może Twoje serce bije

szybciej na myśl o jakimś konkretnym kierunku lub posadzie. Albo o

własnym biznesie. Ale rozum mówi Ci, że… z tego nie ma dobrych

pieniędzy. Albo trudno dostać się na specjalizację. Jest mało miejsc pracy.

Co Ty będziesz po tym robić? Istnieje ryzyko, że się nie uda – co wtedy?

Z drugiej strony: praca x w firmie y to dobra posada u solidnego

pracodawcy. Warunki zatrudnienia są ważniejsze niż to, czy „czujesz” to, co

robisz. Najbardziej liczy się wynagrodzenie. 

 

 

No i co z tym wszystkim zrobić? 
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Nie zamierzam Ci tutaj radzić, by kierować się wyłącznie emocjami, zawsze i
wszędzie. Uczuciom powinna też towarzyszyć jednak analiza sytuacji.
Rozsądne spojrzenie na wszystkie za i przeciw. Dotarcie do możliwie dużej
ilości informacji na temat konkretnego zawodu/posady/branży – tak, abyś
wiedziała, na co się piszesz. 
 
Ale miej na uwadze również to, czy Twojemu wyobrażeniu tej pracy
towarzyszy pozytywna wizja, czy masz pozytywne emocje, kiedy o niej
myślisz, czy budzi się w Tobie motywacja, by o tę pracę powalczyć. To
ważne. Bo to rokuje na Twoje szczęście w pracy 😉
 
Uważam, że przy wyborze swojej drogi zawodowej potrzeba:
A. albo czuć to całym sercem: całkowicie i totalnie tego chcieć i być do
tego przekonaną - wtedy będzie i motywacja do pracy, i zaangażowanie i
spełnienie. Wtedy jest pasja! 
b. Albo dokładnie przemyśleć dane opcje. Zrobić porządną analizę
wszystkich za i przeciw i do tego przyjrzeć się także swoim emocjom.
One też niosą informację. I to z głębi, z obszarów Ciebie, które są trudniej
dostępne.
 
 
 
 
 
 
 
 
Musisz wiedzieć, co rynek pracy w Polsce ma do zaoferowania. W różnych
branżach są różne szanse na otrzymanie zatrudnienia. Jest zróżnicowane
zapotrzebowanie na poszczególne profesje. To też trzeba brać pod uwagę
szukając swojej drogi zawodowej.
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To chyba pierwszy krok w procesie podejmowania decyzji zawodowych:
wybrać ogólny kierunek. To znaczy: 
 

a. zdecydować się na to, czy chcesz być psychologiem, lekarzem,
prawnikiem, handlowcem, menedżerem, projektantem…. Jest to decyzja
dotycząca zawodu, w którym chcesz pracować. Potem wybierzesz, co
konkretnie chciałabyś w tym zawodzie robić (np. psycholog może pracować
w poradni, w więzieniu, w dziale hr, w szkoleniach, w szkole, w szpitalu,
etc.).
 

b. próbować szukać tego, gdzie albo z kim chcesz pracować. 
- Jeśli interesują Cię ogólnie prace biurowe - to zastanów się, jakie
konkretnie stanowisko byłoby Ci bliskie? Asystent, praca w sekretariacie,
urzędnik..? Czy chciałbyś mieć dużą odpowiedzialność i możliwość
wykazywania inicjatywy w pracy czy wolisz mieć z góry narzucone, co jest
do zrobienia? Czy preferujesz stricte prace papierologiczne, czy wolisz
pracować z ludźmi - np. przyjmować petentów, klientów? 
- Jeśli interesuje Cię praca z klientem - to czy chcesz sprzedawać? Czy
obsługiwać klientów? Czy w kontakcie bezpośrednim czy telefonicznym? W
jakim czujesz się najlepiej?

Czym kierować się przy wyborze
pracy? 

Jeśli chodzi Ci po głowie jakiś
pomysł, ale nie wiesz czy to
jest właśnie to, bo nigdy tak
nie pracowałaś... odpowiedz
sobie na pytanie: czy istnieje
jakiś sposób, by się
przekonać? 😉
Spróbować możesz zawsze. 
Jeśli uznasz, że warto.
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Sprawdź, czy to „czujesz”. 

Zorientuj się już na wstępnie, jakie są możliwości zawodowe w tym

obszarze: na jakich stanowiskach możesz pracować, w jaki sposób

awansować? Jak możesz podnosić swoje kompetencje i rozwijać wiedzę w

tym zakresie? Gdzie możesz być w tej branży za 5, 10, 15 lat - jeśli to dla

Ciebie ważne.

Jak kształtują się wynagrodzenia na tych stanowiskach?

Jaki jest system pracy?

Jakie jest obecnie zapotrzebowanie na specjalistów tego rodzaju?

Kiedy masz już wyznaczony obszar, w którym chcesz działać i rozwijać się -

to już dużo. Teraz będziesz wybierać z różnych wariantów.

 

Co wziąć pod uwagę decydując się na konkretną branżę czy stanowisko?

 

 

 

 

 

Kolejnym filarem jest nawyk zwyciężania: działaj i weź życie w swoje ręce.Jeśli
masz pomysł, który uważasz za wartościowy - to go realizuj. Ostatnim filarem
pewności siebie jest koncentracja. Skup się na tym, czego chcesz, czego
oczekujesz. Szukaj tego, co będzie dla Ciebie dobre. 😉

Pamiętaj o filarach
pewności siebie.

 
 

Jednym z nich jest prawo
do porażki, do błędu.
Pozwól sobie na to, że jeśli
spróbujesz, to może okazać
się, że to nie dla Ciebie.
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O tym, jakie możliwości zawodowe daje Ci rynek pracy, możesz
dowiedzieć się z... ogłoszeń o pracę. Po prostu.
 
Jest mnóstwo serwisów, na których ogłaszają się różne firmy, poszukujące
pracowników. 
 
Oczywiście musisz wiedzieć, że większość portali ma swoją specyfikę. Np.
na Pracuj.pl publikowane są najczęściej ogłoszenia na stanowiska
średniego i wyższego szczebla, czyli firmy poszukują tą drogą
specjalistów. Nie jest to regułą - bo na pewno znajdziesz tam również inne
ogłoszenia. Natomiast najwięcej będzie właśnie tych.
 
Polecam Ci więc przeglądać różne portale - by mieć jak największy ogląd i
dotrzeć do szerokiego wachlarza propozycji, z jakimi wychodzą
pracodawcy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponadto bazą ogłoszeń możesz się też zainspirować w poszukiwaniu
nowej pracy czy też pierwszej pracy - w sytuacji, kiedy nie wiesz, co chcesz
robić. Skorzystaj z tego!
 

Ogłoszenia o pracę
- źródło informacji i inspiracji
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Jeśli nie chcesz podejmować decyzji pod wpływem impulsów, tylko
rzeczywiście dobrze wybrać, potrzebujesz poprzyglądać się aktywności
czy zawodowi, który Cię zainteresował. 
Oszacuj:
 
- Co wg Ciebie jest w nim fajnego, wartościowego?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
- Co Ci się nie podoba?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 
- Co wiesz na pewno o tej pracy, a czego jeszcze potrzebujesz się dowiedzieć?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 
- Jakie masz szanse na wejście do tego zawodu / rozpoczęcie tej aktywności?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 
- Co musisz zrobić, by zacząć tak pracować? Jak dużo wysiłku i czasu Cię to
będzie kosztowało? I co - jeśli Ci się nie spodoba? Czy to, czego się przy tym
nauczysz będzie dla Ciebie jeszcze przydatne? Może w innych zawodach?
Jakich?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 
Zapewne nie znasz odpowiedzi na wszystkie te pytania - bo zastanawiasz
się w końcu nad czymś, czego nigdy nie robiłaś. Twoim zadaniem jest
teraz dowiedzieć się jak najwięcej - by podjąć jakąś decyzję.
 

 

Ćwiczenie 14.
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na czym zależy Ci w pracy,
jakie masz najcenniejsze doświadczenia, 
co umiesz i czego chcesz się nauczyć,
jakie są Twoje kluczowe cechy,
jakie są Twoje mocne strony,
jaki styl życia prowadzisz lub jakieo pragniesz,
co jest najważniejsze w byciu pewną siebie i po co rozwijać tę cechę,

Kiedy wiesz już:

możesz dokonać rzetelnej analizy dotyczącej rozważanych przez Ciebie
opcji zawodowych. Zrób to rozpisując swoją analizę w ten sposób:
 
 
 
 
 
 
 

 

Analiza SWOT
- czyli przyjrzyj się swojej sytuacji
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ZALETY WADY

SZANSE ZAGROŻENIA

Ćwiczenie 15.
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Jeśli nadal nie wiesz, co chcesz robić
- miej otwartość na doświadczenie

55

Jeśli na podstawie swoich zdolności, predyspozycji, zainteresowań i tego, co lubisz,

wciąż nie możesz wybrać, co chcesz robić, to potrzebujesz zebrać więcej

doświadczeń oraz jak najwięcej informacji o różnych posadach czy branżach. 

 

Zbierać doświadczenia, próbować, dowiadywać się, testować, sprawdzać, czy to

dla Ciebie. Trudno o inną, lepszą wskazówkę. Im więcej danych zbierzesz (też

wypróbujesz je na sobie 😉) – tym Twoja decyzja będzie trafniejsza. 

 

Potrzeba tu odwagi – by próbować. Entuzjazmu – by pozytywnie nastawiać się do

nowych sytuacji. Gotowości do zmiany – jeśli stwierdzisz, że to nie to. Wytrwałości

- by się nie poddawać w poszukiwaniach.

 

Jeśli do tej pory nie spotkałaś się z tym, co mogłabyś robić - to bardzo trudno będzie

Ci to po prostu... wymyślić. Tak czysto teoretycznie. 

Jeśli natomiast znajdziesz coś, co Twoim zdaniem ma dla Ciebie potencjał, ale

zastanawiasz się, czy rzeczywiście Ci się spodoba albo nie znudzi po jakimś czasie....

to miej na uwadze, że nie ma innej możliwości, by się tego dowiedzieć, jak

spróbować. 
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Dotknąć swoich wartości – tych życiowych, jak i tych, które ceni w pracy.

Sformułować swoją misję, odnaleźć swoje Dlaczego?, które chce realizować w pracy.

Wyznaczyć cel.

Poprzyglądać się rzeczywistości – temu, jak jest, co jest, jak mu z tym jest, a także

tworzy wizję tego, jak chce, żeby było.

Wzmocnić swoje silne strony.

Wygenerować opcje rozwiązań, z których chce wybrać najbardziej odpowiednie.

Zaplanować działanie, krok po kroku – do osiągnięcia zamierzonego celu,  przejścia

zmiany.

Ocenić  swoje działania, zweryfikować  wyznaczone cele. Popracować nad tym, co go

blokuje.

Dla  osób, które poszukują swojej drogi, chcą podjąć dobre decyzje, stoją w obliczu

zmiany - skuteczną metodą pracy jest coaching.
 

Coaching opiera się na rozmowie (jeden na jeden w coachingu indywidualnym), w której

dominującą częścią są  pytania do klienta. Wykorzystywane są tu również

różne  zadania rozwojowe, skłaniające do myślenia i docierania do sedna sprawy,

generowania nowych rozwiązań, poszerzania swojej perspektywy.

 

 

 

 

 

Podczas coachingu klient może:

 

Jako coach odwagi zawodowej  wspieram moje klientki szczególnie w 3 obszarach:

odwagi w działaniu i budowaniu pewności siebie, w zmianie pracy oraz

przygotowaniu do rozmowy rekrutacyjnej (które odbywa sie właśnie za pomocą

metod coachingowych).
 

Niezależnie od tematu, z którym przychodzi do mnie klientka, potrzebuje ona pochylić się

nad tym, co dla niej ważne, czego chce, kim jest. To tam można szukać wszelkich

odpowiedzi, tam jest baza do podejmowania dobrych decyzji.

 

Coaching kariery
- skuteczna droga do dobrych decyzji
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Kluczowe w coachingu są:

dobre pytania i narzędzia do pracy

oraz relacja między coachem a klientem.
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 Coach:
- zadaje ważne pytania,

- słucha i odzwierciedla klientowi to, co od niego słyszy,

- daje ćwiczenia,

- nic nie radzi, nie sugeruje,

- jest partnerem, towarzyszem,

- akceptuje, 

- wspiera.
 

Coaching jest niezwykle skutecznym procesem rozwojowym. Jest metodą, w której

klient skupia się na sobie i dobrych dla siebie rozwiązaniach. W której może

poszerzyć swoją perspektywę, poprzyglądać się z różnych stron swojej sytuacji, ale i

dostrzec wiele dróg rozwiązań.
 

Żeby podjąć dobrą decyzję, przeprowadzić zmianę - potrzeba dysponować jak
największą liczbą informacji. Ważne decyzje życiowe wymagają wiedzy o nas

samych. W końcu to nas dotyczą. Z coachem można dokopać się do takiej wiedzy o

sobie, która pozwala na słuszne wybory, mądre decyzje, przemyślane i skuteczne

działanie.
 

Obserwuję skuteczność metod i pytań coachingowych również w procesach
przygotowywania przeze mnie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych oraz
nawet podczas szkoleń. 
 

Dlaczego?
 

Ponieważ najbardziej wartościowe w coachingu jest to, że... narzędzia
coachingowe wspierają klienta w zmianie perspektywy, w dotarciu do tego, co
najważniejsze, a przy tym niczego nie doradza. Nie naprowadza na rozwiązania.
Wszystko, co wypracuje klient jest jego. Najważniejszy jest klient. Jego
potrzeby i jego rozwiązania.
 

Bo my - coachowie - głęboko wierzymy, że każdy klient ma wielki potencjał. My tylko

pomagamy mu go zrealizować. Zauważyć. Dotknąć. Uwierzyć w niego. Uwierzyć w

siebie.
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Coaching w pełni wykorzystuje
potencjał, kompetencje i

umiejętności klienta.
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Tak, jak pisałam na początku tego e-booka, nie ma jednego przepisu czy jednego
sposobu wybierania dla siebie ścieżki zawodowej. Na tę decyzję składa się zbyt
dużo czynników, tak jak i na to, co stanowi o samorealizacji w pracy. Starałam się
uwzględnić najważniejsze obszary, które mają znaczenie przy wyborze pracy i
przy podsumowaniu tego, co za Tobą. 
 
Bo to, co najważniejsze - co potrzebujesz brać pod uwagę, by szczęśliwie dla siebie
wybrać pracę - to Ty. Mam nadzieję, że dzięki temu e-bookowemu wsparciu
odkryłaś bardziej siebie. Wiesz o sobie więcej. Mam nadzieję, że nawet jeśli nie
masz konkretnego pomysłu na zajęcie dla siebie, to przynajmniej wiesz - choćby
ogólnie - czego mniej więcej możesz poszukać, byłoby dobre i wartościowe dla
Ciebie. Że masz jakąś inspirację. 
Mam też nadzieję, że czas pracy z e-bookiem był dla Ciebie nie tylko owocny, ale i
przyjemny. W końcu.. spędziłaś go we wspaniałym towarzystwie: sama ze sobą.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS. Jeśli będziesz mieć czas i ochotę - napisz, proszę, do mnie wiadomość, czy
treści zawarte w tym e-booku były dla Ciebie użyteczne i co wynosisz po
przepracowaniu ich. 
Możesz napisać do mnie na adres: agnieszka.zmuda89@gmail.com lub przez
moją stronę: tutaj.
Z góry pięknie dziękuję!
 
 
 
 
 

 

Podsumowanie
i na zakończenie

P o w o d z e n i a  
n a  s z l a k u  

r o z w o j u  
z a w o d o w e g o !  
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