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Przykłady pytań poruszonych w lekcji

wideo, które możesz usłyszeć od

potencjalnego pracodawcy:

Jakie są Pani/Pana cele?

Gdzie Pani/Pan widzi siebie za 5 lat?

Czy jest coś, czego Pani/Pan nie akceptuje w

pracy?

Czy ma Pani/Pan ważne prawo jazdy? Czy

jest to polskie prawo jazdy?

W jakim środowisku lubi Pani/Pan pracować?

Jakie miała Pani/miał Pan obowiązki w

poprzedniej firmie? 

Za co była Pani odpowiedzialna/był Pan

odpowiedzialny w poprzedniej firmie?

Czy ma Pani/Pan jakieś referencje?

Czy chciałaby Pani/chciałby Pan coś jeszcze

dodać?

Proszę opowiedzieć nam o sytuacji, w której

popełniła Pani/popełnił Pan błąd i czy udało

się go naprawić.

Jakie są Pani/Pana mocne i słabe strony?

Jakie są Pani/Pana oczekiwania finansowe?

Od kiedy może Pani/Pan zacząć pracę u

nas?

Czy może Pani/Pan pracować na umowę

zlecenie na początku? 

Przykłady wyrażeń z lekcji, na które

warto zwrócić uwagę wraz z ich

rozszerzeniem:

Chcę (co zrobić?) …

… podnieść jakość swojego życia / wspinać

się po szczeblach kariery / rozwijać się

zawodowo / doskonalić swoje umiejętności /

podnosić swoje kwalifikacje / uczyć się

nowych rzeczy.

Za 

(ile?) 5 (pięć) / 7 (siedem) 

lat chcę 

(co robić?) … 

… prowadzić zespół / kierować większymi

projektami / zarządzać zespołem ludzi /

pracować na stanowisku kierowniczym /

samodzielnie wykonywać projekty.

W pracy nie akceptuję (czego?) …

… dyskryminowania innych / nagminnego

wysyłania pilnych zadań do zrobienia kilka

minut przed zakończeniem zmiany /

traktowania innych z góry / wywyższania się /

braku tolerancji / ignorowania potrzeb innych

pracowników / nieprzestrzegania przepisów

bezpieczeństwa.

W poprzedniej firmie/na poprzednim

stanowisku byłam odpowiedzialna/byłem

odpowiedzialny za (co?) …

… przeprowadzanie comiesięcznych kontroli /

przygotowywanie raportów oraz prezentacji

dla zarządu / zarządzanie zespołem (ilu?) 10

(dziesięciu)/5(pięciu) osób / pilnowanie czasu

pracy i dotrzymywanie terminów wykonania

prac/obsługę klientów zagranicznych/

sprzedaż.

Pracowałam/Pracowałem jako (kto?) … 

…mechanik / sprzedawca / nauczyciel /

nauczycielka / kierownik zmiany / magazynier

/ kelner.

Jestem pracowity/pracowita.

Potrafię dobrze zarządzać czasem.

Zawsze można na mnie polegać.

Potrafię dobrze planować zadania do

wykonania.

Jestem skrupulatna/skrupulatny.

Jestem sumienna/sumienny.

Wiem jak (co robić?) …

… zarządzać zespołem / uczyć dzieci /

ustalać priorytety.


