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A jak Ty znalazłeś pracę? 

 

– Jestem studentem i chciałbym odbyć bezpłatny staż u Państwa. 

 – A jest Pani dyspozycyjna codziennie od godziny 8 do 16?  

– Niestety nie, studiuję dziennie. 

– Przykro mi, ale potrzebujemy kogoś dyspozycyjnego. 

 Ile razy byliście w podobnej sytuacji? Mnie zdarzyło się to kilkakrotnie. Na studiach trzeba 

zdobyć doświadczenie zawodowe – to jasne, jak słońce. Sarkastyczne żarty na temat ofert pracy są 

wciąż aktualne i wcale nie są przerysowane: Szukam do pracy osoby młodej, z wyższym 

wykształceniem i minimum trzyletnim doświadczeniem na podobnym stanowisku.         

Jak to wszystko pogodzić? Jak znaleźć dobrą pracę podczas studiów? Jak znaleźć pracę w zawodzie? 

 Studentów pracujących można podzielić na dwie kategorie: tych, którzy pracują, bo chcą 

zarobić oraz tych, którzy pracują, aby zdobyć doświadczenie w zawodzie. Jeśli komuś uda się 

połączyć obydwie kwestie, to powinien być naprawdę usatysfakcjonowany. Wiem coś o tym. 

Student, który chce zarobić dodatkowe pieniądze może znaleźć pracę w knajpie, sklepie, biurze 

obsługi klienta, czy znanym wszystkim call center. W takich miejscach łatwiej jest dopasować grafik 

do swoich zajęć. A jak szukamy? Pierwszym krokiem jest włączenie komputera i znalezienie ofert, 

które nas interesują na olx.pl, gumtree.pl i podobnych stronach. Wyszukujemy posadę, wysyłamy CV  

pod wskazany adres i czekamy. Czekamy, czekamy, czekamy…. Jeśli nikt nie zadzwoni, to po kilku 

tygodniach powtarzamy procedurę. Warto też szukać ofert na portalach lokalnych i branżowych, żeby 

nie przeoczyć żadnej z nich. Zapytałam Kaliny, studentki studiów magisterskich na UJ, jaką ona ma 

receptę na znalezienie pracy:  - Przede wszystkim chodzę po sklepach i zostawiam swoje cv, a nóż 

akurat kogoś szukają.  Kolejna sprawa to, tak jak w całym wszechświecie, zasięgamy języka u 

znajomych i na Facebooku, czy u kogoś nie szukają pracowników. Ale ogólnie idealną pracą dla 

studentów są sklepy lub recepcje hosteli, więc tam najczęściej szukam swego szczęścia. Luźny grafik, 

praca w weekendy, to to czego potrzebują studenci. 

Druga grupa pracujących studentów, to „zdobywcy doświadczenia” i  właśnie do tej kategorii wpisuję 

się ja. Po pierwsze: profil na LinkedIn, na którym czuję się jak osoba z gorszej planety. Z jakimi 

osobami kojarzy się ten portal? Z menadżerami, specjalistami, kierownikami i informatykami 

(prywatna obserwacja). Moje skromniutkie CV z niewielkim doświadczeniem wygląda tam, jak ubogi 

http://www.baseconnect.org/
http://www.baseconnect.org/
http://www.baseconnect.org/
http://www.baseconnect.org/


krewny. Bardziej sprzyjającą platformą jest BaseConnect, którą poznałam tylko dlatego, że dała mi 

pracę w swoich szeregach. Teraz, wraz z załogą, robimy wszystko, żeby inni też poznali BaseConnect. 

Portal dla studentów z aspiracjami (można nazwać to reklamą). Ale zanim trafiłam do BaseConnect… 

szukałam, jak każdy z nas – pracuj.pl i OLX. Mogę śmiało powiedzieć, ze wysyłałam CV hurtowo – 

szukałam w dziennikarstwie, marketingu i Human resources. Niektórzy pracodawcy dzwonili, ale 

oczekiwali ode mnie pracy od 8 do 16. Codziennie. Warto zaznaczyć, że szukałam głównie 

bezpłatnych staży.  Ale w końcu się udało! Piszę, rekrutuję, sama wybieram godziny pracy, a moje CV 

robi się coraz bogatsze. 

 Jeśli nie masz doświadczenia w wymarzonym zawodzie, to nie dostaniesz pracy na wysokim 

stanowisku i nie  od razu będziesz zarabiał krocie. A podobno młodzi ludzie myślą w taki sposób. 

Pewne jest jedno: bez stażu się nie obejdzie. I rada jest jedna: praktykuj i zbieraj doświadczenie 

podczas studiów, bo później rodzice nie będą chcieli Cię utrzymywać. A teraz wszyscy wyłączamy 

seriale i zaczynamy szukać pracy. Powodzenia! 
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And how you found a job? 

 

- I am a student and I would like to take a free probation. 

 - Are you disposition every day from 8 to 16? 

- Unfortunately, I am studying a day. 

- I'm sorry, but we need someone disposable. 

How many times you have been in a similar situation? It happened to me several times. On 

study, you have to gain work experience - it's clear as day. Sarcastic jokes about job offers are current 

and are not exaggerated: Looking for a young person to work with a university degree and a minimum 

of three years experience in a similar position. How accommodate this? How to find a good job while 

studying? How to find work in the profession? 

Students' work can be divided into two categories: those who work, because they want to earn 

and those who are working to gain experience in the profession. If someone manages to combine both 

issues, it should be really satisfied. I know something about it. 

A student who wants to earn extra money could find a job in a pub, shop, office, customer service, 

whether known to all call center. In such places it is easier to adjust graphics to their classes. And as 

we look for? The first step is to turn on the computer and find listings that interest us at olx.pl, 

gumtree.pl and similar sites. We are searching for a job, send your CV to the address indicated and 

wait. We are waiting, waiting, waiting .... If no one calls, after a few weeks, we repeat the procedure. It 

should also look for deals at local and industry-specific networks, so as not to miss any of them. I 

asked Kalina graduate student at the Jagiellonian University, which she has a prescription for finding 

work: - First of all, I go shopping and leave my CV and the just someone looking for. Another issue is, 

as in the whole universe, the scope of language with friends and on Facebook, or somebody not 

looking for employees. But overall an ideal job for students are shops or hostels reception, so there 

frequently looking their luck. A loose timetable, work on weekends, that's what the students need. 

The second group of working students, the "conqueror of experience" and I included to this category. 

Firstly profile on LinkedIn, where I feel like a person with inferior planet. With what people associate 

this portal? With managers, professionals, boss and computer scientists (private observation). My 

modest CV with little experience there looks like a poor relation. More conducive platform is 

BaseConnect, which met only because they gave me a job in their ranks. Now, with the crew, we do 
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everything so that others can know BaseConnect. Portal for students with aspirations (you can call it 

advertising). But before I came to BaseConnect ... I was looking for how each of us - pracuj.pl and 

OLX. I can confidently say that was sending a CV in bulk - I was looking for in journalism, marketing 

and Human resources. Some employers calling, but expected me to work from 8 to 16 every day. It is 

worth noting that I was looking mostly unpaid traineeships. But in the end it worked! I am writing 

recruit, choose the same working hours, and my CV is getting richer. 

If you are not in an ideal profession, you do not get a job in high office and not immediately 

will earn a fortune. And apparently young people think so. One thing is certain: without an internship 

there's no way. And there is one piece of advice: practice and collect experience during their studies, 

because then parents will not want to keep you. And now we turn off the series and begin to look for 

work. Good luck! 
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