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1. W ogłoszeniach pracodawców znajdują się informacje o wymaganiach na wskazane stanowisko. 
Proszę dopisać wymagania do zawodów. 

wykształcenie: podstawowe, zasadnicze zawodowe/branżowe, średnie techniczne, średnie ogólnokształcące, wyższe (w tym licencjat)

znajomość języków w mowie i piśmie: poziom średnio zaawansowany, zaawansowany

umiejętności i uprawnienia: znajomość obsługi maszyn/narzędzi, znajomość rysunku technicznego, obsługa komputera, prawo jazdy kat. B, 
ukończone kursy kierunkowe, przygotowanie pedagogiczne

inne wymagania: dobra organizacja pracy, sumienność, staranność, umiejętność pracy w zespole, punktualność, uczciwość, dyspozycyjność, 
komunikatywność, samodzielność, asertywność, wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku, gotowość do pracy w systemie 
zmianowym, gotowość do pracy fizycznej, zdolności manualne, odporność na stres, kultura osobista, status studenta/orzeczenie o 
niepełnosprawności (uwaga: zapis dyskryminujący)

wykształcenie

znajomość języków
w mowie i piśmie

umiejętności i uprawnienia

inne wymagania

kelner /
kelnerka

księgowy / 
księgowa elektryk

nauczyciel / 
nauczycielka
języka angielskiego

florysta – sprzedawca
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Na stronie internetowej www.dokariery.pl znajdują się informacje o nauce różnych zawodów. 
Proszę przeczytać tekst o zawodzie opiekuna medycznego i dopisać tytuły z ramki.2.

https://dokariery.pl/-/czy-warto-zostac-opiekunem-medycznym- [dostęp online 20.04.2022]

Jak zostać opiekunem medycznym?     Opis zawodu     Zarobki     Predyspozycje     Gdzie pracuje opiekun medyczny?

Opis zawodu
Główne zadania: opieka medyczna i pielęgnacyjna osób niesamodzielnych oraz chorych; asystowanie przy zabiegach medycznych; 
elementy rehabilitacji; pobieranie krwi i inne materiałów do badań.
 
........................................................................
Cierpliwość i odpowiedzialność, ale również optymizm i uśmiech na co dzień; profesjonalizm oraz pewność siebie; empatia i życzliwość.

........................................................................
Po szkole średniej trzeba kontynuować edukację przez 3 semestry w formie stacjonarnej, niestacjonarnej lub wieczorowej. 
Nie jest wymagana matura. 

........................................................................
Szpital, klinika (również niepubliczna), przychodnia, dom pomocy społecznej, ośrodek rehabilitacyjny, hospicjum, sanatorium, 
praktyka we własnej firmie.  

........................................................................
Minimalne wynagrodzenie na tym stanowisku w zakładzie opiekuńczo-leczniczym nie może być ustawowo niższe niż 3775 zł. 
Do płacy często są również doliczane dodatki, takie jak np.: za dyżur, COVID-19 itp.
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Pracodawcy szukają pracowników, którzy mają konkretne kompetencje miękkie. 
Wynikają one z naszej osobowości. Doskonalimy je przez całe życie. 
Proszę połączyć nazwę kompetencji z definicją.

3.

odpowiedzialność

dyscyplina

rzetelność

logiczne myślenie i rozwiązywanie problemów 

inicjatywa

krytyczne myślenie

zdolności analityczne

elastyczność

odporność

dokładnie wykonuje swoją pracę

potrafi znaleźć rozsądne wyjście z krytycznej sytuacji

bierze na siebie konsekwencje swoich decyzji

myśli racjonalnie

pracuje w taki sposób, by uniknąć błędów

nie poddaje się 

umie dostosować się do okoliczności, nie boi się zmiany

podejmuje decyzje i jest aktywny z własnej woli

potrafi analizować informacje i na ich podstawie podejmuje decyzje

A

A

Kompetencje miękkie                                                         Pracownik, który ma tę kompetencję…
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Proszę napisać, które z tych kompetencji już masz. 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Którą z tych kompetencji chciałbyś mieć? 

.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

https://dokariery.pl/-/kompetencje-miekkie-sprawdz-jakie-sa-pozadane-na-rynku-pracy [dostęp online 21.04.2022]
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Jak odpowiesz na rozmowie kwalifikacyjnej na pytanie: dlaczego zależy ci na pracy?

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Czy wiesz, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? 
Proszę przeczytać tekst i odpowiedzieć na pytanie.4.

Najważniejsze jest pierwsze wrażenie. Czyli co? Mimika, uśmiech, pewność siebie. Ważna jest punktualność – nie możesz się 
spóźnić. Warto być 15 minut przed czasem. Pamiętaj o oficjalnym ubiorze. Przygotuj odpowiedź na pytanie: dlaczego zależy ci na 
pracy? Masz jakieś pytania? Zadaj je na koniec spotkania. Nie masz pytań? Zapytaj, w jaki sposób dowiesz się o wyniku rekrutacji.
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Proszę wpisać poprawną formę dopełniacza i biernika.5.

płeć

wiek

niepełnosprawność

rasa

religia

narodowość

przekonania polityczne

przynależność związkowa

pochodzenie etniczne

wyznanie

orientacja seksualna

W ogłoszeniach o pracę 
trzeba unikać określania… 
(kogo? czego?)

Zabroniona jest 
dyskryminacja ze 
względu na… (kogo? co?)

płci                                   płeć

W Kodeksie pracy znajduje się zapis o zakazie dyskryminacji.

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-pracy-16789274/art-11-3 [dostęp online 20.04.2022]

CV
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„zatrudnimy młodego pracownika” – dyskryminacja ze względu na wiek
„przyjmiemy do pracy mężczyznę w wieku do 26 lat” – dyskryminacja ze względu na .................................................. i ...........................................................
„zatrudnimy młode, dynamiczne osoby” – dyskryminacja ze względu na ........................................................................ i .............................................................

Proszę przeczytać przykłady ogłoszeń i napisać, jaki to rodzaj dyskryminacji.6.

https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracodawcow/1362/jak-napisac-ogloszenie-aby-nie-zostac-posadzonym-o-dyskryminacje [dostęp online 20.04.2022]
https://dokariery.pl/documents/20184/448388/ECAM_JakZnalezcPrace.pdf [dostęp online 21.04.2022]

Materiały do nauki o Polsce „Prawo pracy” 
zostały opracowane w ramach projektu 
„Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza 
i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji". 
Projekt finansowany przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię z Funduszy 
EOG w ramach Programu Aktywni 
Obywatele – Fundusz Regionalny.
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Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Czarnieckiego 9
tel. 61 8345-640; 61 8345-679 
e-mail: kancelaria@poznan.praca.gov.pl
https://poznan.praca.gov.pl/

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14 
tel. 61 846 38 19
e-mail: wup@wup.poznan.pl
https://wuppoznan.praca.gov.pl/

Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Klasztorna 16
godz. 9.00 – 16.00
tel. 61 853 21 86 
e-mail: powp@poznan.praca.gov.pl; 
doradztwo@poznan.praca.gov.pl
poznan.praca.gov.pl/powp

ABC poszukiwania pracy
https://wuppoznan.praca.gov.pl/abc-poszukiwania-
pracy

Państwowa Inspekcja Pracy w Poznaniu
ul. Marcelińska 90
tel. 61 628 40 00
e-mail: kancelaria@poznan.pip.gov.pl
https://poznan.pip.gov.pl/pl/
telefoniczne porady prawne: od poniedziałku do 
piątku, od  9:00 do 15:00, tel. 61 628 40 05; 
porady w języku ukraińskim 10.00 – 12.00  
codziennie od poniedziałku do piątku, 
tel. 61 628 42 91

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
https://www.zus.pl/

Polskie serwisy internetowe poświęcone pracy
www.eures.praca.gov.pl
www.psz.praca.gov.pl

Aktualne stawki zasiłków i wynagrodzeń
https://poznan.praca.gov.pl/rynek-pracy/stawki
-kwoty-wskazniki
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