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KARIERA ZAWODOWA - JAK JĄ ZAPLANOWAĆ?

Przyznaj się przed sobą, kiedy tak naprawdę zacząłeś myśleć o tym, co będziesz robił po
ukończeniu szkoły średniej? Kim chcesz być? Czy miałeś już wcześniej konkretne plany
dotyczące zawodowej przyszłości, czy też dopiero teraz czujesz, że jesteś na rozdrożu,
sfrustrowany, masz do wszystkich pretensje. Ale właściwie o co? Czy może liczysz na
jakąkolwiek pracę, bez względu na to, czy odpowiada ona Twoim zainteresowaniom i
wykształceniu. A może po prostu nie masz wyjścia i zmusza Cię do takich kroków sytuacja
finansowa i trudna sytuacja na rynku pracy? Zapewne tak.

Stosunkowo rzadko zdarza się, aby ktoś dostał wymarzoną, doskonale płatną pracę, do której
nie miałby zastrzeżeń. To jednak nie przesądza niczego. Nawet, jeśli na początku masz
wrażenie, że dane zajęcie nie jest dla Ciebie, to Twoja dobra wola, nastawienie do
współpracowników i czas mogą dużo zmienić i to na lepsze. Poza tym nikt nie twierdzi, że
musisz pracować w jednym miejscu całe życie. Pamiętaj, że człowiek wciąż się zmienia,
rozwija, nawiązuje kontakty, rozszerza horyzonty i stale zwiększają się jego szanse na
wymarzoną pracę. Wiele osób, planując karierę zawodową, nie dopuszcza nawet do siebie
myśli, że mogłaby ona wyglądać inaczej, niż wcześniej sobie założyli, popadają w stan
bezczynności i marazmu, narzekając na pracodawców i rynek pracy, zniechęcając przy tym
siebie i innych. A tymczasem dziś, osoba poszukująca pracy powinna być elastyczna,
dostosowywać się do zmieniających się trendów i efektywnie wykorzystywać posiadane
umiejętności.

Oto kilka zasad, które mogą okazać się pomocne w zaplanowaniu Twojej kariery zawodowej:
-

Planuj
karierę możliwie jak najwcześniej
W miarę
możliwości studiuj to, co chciałbyś robić w przyszłości
Określ
swój cel zawodowy i postaraj się opisać ścieżkę kariery
Tylko w
razie konieczności szukaj pracy "na przeczekanie"
Obserwuj
i regularnie badaj rynek pracy
Bądź
elastyczny i w razie możliwości modyfikuj swoje plany na przyszłość

ZAPAMIĘTAJ! Kariera zawodowa to nie tylko osiągnięcie zaplanowanego celu i dobrej
pozycji zawodowej w branży tożsamej z Twoim wykształceniem. Karierę można zrobić w
wielu dziedzinach. Kariera to zdobywanie coraz lepszych stanowisk pracy, to przebieg
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pracy w ciągu całego życia człowieka i czas jej poświęcony.
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