
Poradnik Łowcy Pracy 
– Targi Pracy 2018

Już 13 marca w godz. 10.00-14.00 odbędą się Targi Pracy 
organizowane przez Biuro Karier AWF Warszawa. Zachęcamy do 

wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Zaprosiliśmy na 
uczelnię wielu pracodawców, którzy będą prezentowali swoją 

aktualną ofertę rekrutacyjną.

Gdzie ich spotkasz? 
Na korytarzu, na parterze w budynku głównym (ogólnodostępne 

stoiska) oraz w klubie Relax Qultura (stanowiska rekrutacyjne, 
na które obowiązują zapisy).

Stoiska pracodawców - 
na korytarzu, na parterze 

w budynku głównym 
(ogólnodostępne 

stoiska). Zapewniają 
dostęp do licznych ofert 
prezentowanych przez 

prestiżowych 
pracodawców 

w godzinach trwania 
targów.

Stanowiska rekrutacyjne - 
zorganizowane w klubie Relax 

Qultura. To spotkania 
w kameralnym gronie 6-8 

studentów i pracodawcy, które 
poprzedzone są zapisami 

i wcześniejszym wysłaniem 
dokumentów aplikacyjnych do 

wybranych pracodawców. 
Zaplanowaliśmy serię takich 

spotkań, które będą odbywać się 
w godz. 11.00-12.00 oraz 

12.30-13.30.
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- Noble Concierge 

- Rainbow Tours 

 - Sun&Fun Holidays 

- Marriott International 
- Sporteum 

- Sun Sport 

- Strefa Tenisa 

- All for body 

Zapisy: http://www.awf.edu.pl/kariery/targi-pracy-2018/strefa- 
studenta-i-absolwenta

- bezpośrednie spotkanie z wybranym pracodawcą 

- poznanie osoby odpowiedzialnej za rekrutację 

- odpowiednie zaprezentowanie się przed pracodawcą 

- uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące firmy i oferowanego 

stanowiska pracy 

- dowiedzenie się, co warto jeszcze zrobić – wziąć udział w 

szkoleniach, kursach, podszkolić znajomość języka obcego, zostać 

członkiem organizacji studenckiej, koła naukowego, itd. – aby 

zwiększyć swoją szansę w zdobyciu pracy 

Spotkania rekrutacyjne w ramach Targów Pracy 
poprowadzą następujące firmy:

Udział w Targach Pracy to szansa na:

http://www.awf.edu.pl/kariery/targi-pracy-2018/strefa-studenta-i-absolwenta
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- Zapoznaj się z profilami pracodawców i stanowiskami, na które 

prowadzą aktualnie rekrutację (informacje w tym zakresie znajdziesz 

na stronie www.awf.edu.pl/kariery/targi-pracy-2018/wystawcy). 

 
- Przećwicz krótką autoprezentację 

Podchodząc do wybranego pracodawcy, przedstaw się, powiedz na 

którym roku i jakim kierunku studiujesz, jaką ofertą jesteś 

zainteresowany i dlaczego. Sprecyzuj swój przekaz do oczekiwań 

konkretnej firmy.

- zdobycie informacji dotyczących aktualnych wymogów rynku 

pracy 

- poznanie swojej „konkurencji” – innych studentów, którzy też są 

zainteresowani pracą w danej firmie, jeśli weźmiesz udział 

w spotkaniu rekrutacyjnym 

- ciekawie i efektywnie spędzony czas  

Jak się przygotować do rozmowy z pracodawcą podczas 
Targów Pracy

Udział w Targach Pracy to szansa na:

http://www.awf.edu.pl/kariery/targi-pracy-2018/wystawcy
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- Przygotuj kilka pytań, które dotyczą oferowanego stanowiska 
pracy i samego pracodawcy 

Bądź aktywnym uczestnikiem rozmowy. Spotkanie z rekruterem to 

okazja do pokazania siebie jako osoby zainteresowanej nawiązaniem 

współpracy, aktywnej, chcącej się doskonalić. Wielu pracodawców 

szuka wśród studentów osób z potencjałem, który mogą rozwijać. 

Udowodnij, że go masz! 

- Weź ze sobą dobrze zredagowane CV i przekaż je rekruterowi 
Pamiętaj, że CV stanowi Twoją wizytówkę, zaproszenie do dalszego 

kontaktu. Z tego względu zadbaj, aby prezentowało się 

profesjonalnie – było poprawne merytorycznie i stylistycznie oraz 

estetyczne. Jak wyróżnić swoje CV? Proponujemy, abyś dodał/a 

pod swoimi danymi personalnymi rubrykę „Profil zawodowy”. 
Co w niej wpisać? Krótkie, 2-3 zdaniowe podsumowanie swoich 

kwalifikacji i kompetencji pod kątem oczekiwań stawianych 

kandydatom do pracy na danym stanowisku. Taki ukierunkowany 

opis to świetny sposób zwrócenia uwagi rekrutera na Twoje mocne 

strony. To, w jaki sposób przedstawisz się w tej rubryce, będzie 
budowało określony obraz Twojej osoby. 

http://www.awf.edu.pl/kariery/targi-pracy-2018/wystawcy
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- Zapytaj, kiedy możesz liczyć na odpowiedź w sprawie swojej 
kandydatury 

Jest to bardzo ważne pytanie, a odpowiedź na nie pozwoli Ci 

spokojnie czekać na wiadomość od pracodawcy lub zaplanować 

dalszy z nim kontakt. 

- Poproś o wizytówkę, kontakt do osoby, z którą rozmawiałeś/aś 
Już na studiach zacznij budować swoją sieć kontaktów biznesowych. 

Networking to niezastąpione narzędzie wykorzystywane w procesie 

poszukiwania pracy i, przede wszystkim, skutecznego 

funkcjonowania na rynku pracy. Czym większą i konkretniejszą sieć 

kontaktów zbudujesz już teraz, tym łatwiej będzie Ci z niej korzystać 

w przyszłości. Pamiętaj, że w sieci kontaktów nie chodzi tyle, co 

o „załatwienie” pracy a o uzyskanie informacji o prowadzonych 

rekrutacjach, wymaganiach i ewentualnych referencjach.   

- Podziękuj za czas poświęcony na rozmowę 

Gdy już odwiedzisz wszystkich wybranych pracodawców, 
podejdź również do tych, którzy w pierwszej ocenie pozostali 

poza kręgiem Twoich zainteresowań. Może się bowiem okazać, 
że ich oferta tylko pozornie nie pasuje do Twojego profilu, 

a Ty odnajdziesz tam pracę w sam raz dla siebie!

http://www.awf.edu.pl/kariery/targi-pracy-2018/wystawcy
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Pamiętaj, że wygląd też jest ważny. Nie musisz nakładać garnituru 

i garsonki, jednak warto zadbać o to, aby prezentować się 

profesjonalnie. Radzimy, abyś na spotkanie z pracodawcą wybrał 
formalny strój, który podkreśli to, że poważnie traktujesz drugą 

stronę. Dobre pierwsze wrażenie możesz zrobić tylko raz! 

Z tego właśnie względu nasze Targi Pracy to również Strefa 
Wizerunku, gdzie będziesz mieć szansę: 

- wykonać makijaż biznesowy – wizażystki Mary Kay pokażą Ci, 

jak prawidłowo zrobić makijaż odpowiedni 

na spotkanie z pracodawcą 

- wziąć udział w warsztacie stylizacji – nasza specjalistka 

podpowie, jak przygotować swoją szafę na rozmowę rekrutacyjną 

Zapisy: http://www.awf.edu.pl/kariery/targi-pracy-2018/strefa- 
wizerunku 

Serdecznie zapraszamy na Targi Pracy! 
Zespół Biura Karier AWF Warszawa 

http://www.awf.edu.pl/kariery/targi-pracy-2018/strefa-wizerunku

