
Stworzenie odpowiedniej strategii komunikacji pomaga utrzymać sieć kontaktów zawodowych ,  sprzyja 

także nawiązywaniu nowych relacji w wybranej branży.  Wysyłany przez ciebie komunikat niesie ze sobą różne

informacje , przykładowo o tym, jakie mocne strony posiadasz , jakie masz zainteresowania , a nawet 

odkrywa twoje najważniejsze wartości .

Komunikat zawierający zasób wiedzy o tobie powinien być spójny informacyjnie z tym, co prezentujesz

w CV i liście motywacyjnym. Ważne , aby owa spójność dawała pracodawcy odpowiedź , czy 

wpisujesz się w profil poszukiwanego pracownika.

SPÓJNOŚĆ informacyjna wzmacnia w ocenie pracodawcy twoją wiarygodność.  SKUTECZNOŚĆ  przekazu polega

m.in. na stworzeniu wyraźnego PRZESŁANIA łatwego do zapamiętania. Jeśli  uczestniczysz w rozmowach

rekrutacyjnych , twoja siła oparta jest m.in. na przekazywaniu CZYTELNEJ INFORMACJI o sobie.

Dlatego warto zadbać o spersonalizowaną i KLAROWNĄ STRATEGIĘ KOMUNIKACJI .

Oprócz ROZEZNANIA w swoich ZASOBACH i stworzenia STRATEGII KOMUNIKACJI warto też pamiętać 

 o CHARAKTERYSTYCE lokalnego/ pozalokalnego rynku pracy- panujące trendy , zapotrzebowanie

na konkretne zawody , profil istniejących firm itd. 

To wszystko składa się na Trio Działania pomocne w planowaniu kariery.

 KROKI DO KARIERY
 

Model : T.R.I.P.

Zadanie: Omówienie kroków do kariery

Etap : Rozwój A

Rezultat : Poznanie kroków do kariery

doradztwo zawodowe, coaching kariery
Kamila Wodnicka

 



AKTYWNOŚĆ- doświadczenie
zawodowe, udział

ZASOBNOŚĆ- umiejętności,
wartości, kwalifikacje,
kompetencje, cechy charakteru
ORYGINALNOŚĆ- to "coś", co
wyróżnia mnie spośród innych
kandydatów do pracy- mogą
być to elementy AKTYWNOŚCI,
jak i ZASOBNOŚCI 

MOJE ZAWODOWE "JA"

        w projektach, 
        lokalnych inicjatywach

BRANŻA,  w jakiej pracuję 

FIRMY, ORGANIZACJE,
INSTYTUCJE, które szukają osób  
z moimi zasobami
FIRMY, ORGANIZACJE,
INSTYTUCJE, które mnie
interesują jako miejsce rozwoju

       lub chcę pracować

MOJA PRZESTRZEŃ                       
ROZWOJU

MOJA STRATEGIA KOMUNIKACJI

KRÓTKA, RZECZOWA

PREZENTACJA  tego, co

możesz oferować pracodawcy,

np. stworzenie

ROZWINIĘTA PREZENTACJA

mocnych stron, spójnych

AS Z RĘKAWA, czyli to, co

mnie wyróżnia na tle innych

kandydatów aplikujących na

podobne stanowiska- opis

         * "elevator pitch"

       z potrzebami pracodawcy

       swojej oryginalności

       

podczas spotkania
rekrutacyjnego
rozmowy z osobami z sieci
kontaktów zawodowych,
zaprezentowanie im swoich 

 spotkania z ludźmi
pracującymi w interesującej 

Prezentacja w stylu
*ELEVATOR PITCH-
 gdzie ją wykorzystam?

       mocnych stron

       mnie firmie itd.

       Trio Działania
Poniżej zostały przedstawione trzy elementy aktywnego rozwoju kariery, których

realizacja szlifuje szereg umiejętności, np.  wyszukiwanie informacji, autoprezentacja,

planowanie, inicjowanie kontaktów itd. 

Zapoznaj się z nimi i zastanów nad ich znaczeniem!

Model : T.R.I.P.

Zadanie: Zapoznanie się

 z Trio Działania

Etap : Rozwój A

Rezultat : Poznanie

znaczenia Trio Działania 
doradztwo zawodowe, coaching kariery

Kamila Wodnicka
 

*więcej informacji na temat
"elevator pitch' znajdziesz
 w internecie



Moje Trio Działania

Wypełnij puste pola wg kolejności 1, 2, 3 nawiązując 
do informacji umieszczonych w tabelce na poprzedniej stronie. 
Jeśli nie pamiętasz informacji na swój temat,  warto wrócić 
do wypełnionej karty etapu "Talent", "Rozwój", "Inspiracja", "Pasja".

MOJA STRATEGIA KOMUNIKACJI 

MOJE ZAWODOWE "JA" MOJA PRZESTRZEŃ ROZWOJU

MODEL: T.R.I.P. ETAP: ROZWÓJ A

ZADANIE: STWORZENIE WŁASNEGO 

TRIO DZIAŁANIA 

REZULTAT: ŚWIADOMOŚĆ SWOICH

MOŻLIWOŚCI I PERSPEKTYW ZAWODOWYCH

doradztwo zawodowe, coaching kariery
Kamila Wodnicka
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