
UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE A SPOŁECZNE

UMIEJĘTNOŚĆ?
Według Słownika Języka Polskiego
to praktyczna znajomość czegoś,
biegłość w czymś.

CO WYBRAĆ?
Podejmując decyzje związane
z wyborem zawodu warto
odpowiedzieć sobie na pytanie:
jakie umiejętności już posiadam,
jakie chcę nabyć oraz jakie umiejętności 
są niezbędne do pracy na danym stanowisku?

  



UMIEJĘTNOŚCI ,,MIĘKKIE”

Dekalog umiejętności ,,miękkich”
• Pisemne i ustne umiejętności komunikacyjne
• Szczerość i rzetelność 
• Umiejętności interpersonalne 
• Umiejętność pracy w grupie 
• Etyka pracy
• Motywacja i inicjatywa
• Elastyczność i zdolności adaptacyjne
• Umiejętności komputerowe 
• Umiejętności analityczne 
• Zdolności organizacyjne
* Źródło: Manpower

Oceń swoje umiejętności - bądź wobec siebie szczery. 
Porównaj listę swoich umiejętności 
z oczekiwaniami pracodawców. 
Sprawdź jakich umiejętności potrzebujesz. 
Aktualizuj listę swoich umiejętności w czasie 
- potrzeby pracodawców zmieniają się. 
To ważne, aby być na bieżąco!



UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE A SPOŁECZNE

Umiejętności zawodowe mają specyficzny charakter 
i należy się ich po prostu nauczyć. Może to być 
np. obsługa maszyny lub pisanie programów
komputerowych. Opanowanie umiejętności 
zawodowych wymaga przeznaczenia określonego 
czasu na ich opanowanie.

Umiejętności społeczne przyczyniają się do skutecznej
interakcji z otoczeniem. Bardzo często warunkują to,
w jakim stopniu jesteśmy w stanie przystosować się
do nowych, zmieniających się warunków, jak szybko
reagujemy w nowej sytuacji, w jakim stopniu jesteśmy
odporni na sytuacje stresowe, czy potrafimy 
funkcjonować w grupie?

Umiejętności społeczne w pewnej mierze są związane z cechami charakteru,
temperamentu, osobowości. Są zatem wrodzone, co jednak nie oznacza, 
że nie można ich kształtować. Należą do nich: wrażliwość społeczna, otwartość
na drugiego człowieka, zdolności negocjacyjne, empatia, asertywność, zdolności 
komunikacyjne.

Pracodawcy zdają sobie sprawę z tego, że umiejętności społeczne trudno jest 
wytrenować nawet na najlepszym szkoleniu. Dlatego procesy rekrutacji do pracy
są bogate w elementy sprawdzające m.in. nastawienie na drugiego człowieka,
postawy i światopogląd, które to są źródłem zachowań pracownika.



ZAPREZENTUJ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

Szukaj sposobów, aby zademonstrować 
swoje umiejętności z listy Dekalogu umiejętności miękkich, 
• na każdym etapie poszukiwania pracy: 
• w CV, 
• w listach motywacyjnych, 
• podczas rozmów i w późniejszym kontakcie, 
• a także na portalach społecznościowych 

dla osób szukających pracy. 


