
Najciekawsze materiały rekrutacyjne 
 

Porady na temat pisania CV 
 
Jak znaleźć pracę marzeń? Gdzie szukać ofert pracy? (porady) 
 
Poradnik, z którym powinna zapoznać się każda osoba, która szuka pracy, bądź też chce 
zmienić obecne miejsce zatrudnienia. Autorzy zebrali, bardzo skrupulatnie, listę miejsc, w 
których należy poszukiwać ofert pracy. Oprócz tego dają nam świetne wskazówki na temat 
tego, jak przygotować się do tego procesu! 
 

https://www.employear.com/jak-znalezc-prace.html 
 
 
Jak napisać CV? Profesjonalne Curriculum vitae dla Ciebie 
 
Podstawowy poradnik dla wszystkich osób, które zaczynają swoją przygodę z pisaniem CV.            
W artykule krok po kroku omówione zostało to, jak powinno wyglądać profesjonalnie            
napisane CV. 
 

https://www.employear.com/jak-napisac-cv.html 
 
 
Jak napisać CV, które działa? 5 kroków do sukcesu 
 
Przewodnik na temat pisania CV, które po pierwsze będzie napisane profesjonalnie, a także             
diabelsko skuteczne. Autor publikacji bazuje na licznych badaniach, dzięki czemu          
prezentowane w artykule wskazówki są szczególnie wartościowe! 
 

https://www.employear.com/jak-napisac-skuteczne-cv.html 
 
 
24 błędy w Curriculum vitae. Unikaj ich, by dostać pracę marzeń! 
 
Szczególnie wartościowa publikacja z perspektywy osoby piszącej swoje curriculum vitae.          
Autorzy zebrali w jednym miejscu 24 typowe błędy, jakie spotykamy w CV. Warto je znać, by                
ich nie powielać. 
 

https://www.employear.com/popularne-bledy-w-curriculum-vitae.html 
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Format CV – DOC czy PDF. Który wybrać? Jak zapisać? 
 
Autorzy nie pozostawiają cienia wątpliwości na temat tego, w jakim formacie pliku            
powinniśmy wysyłać nasze dokumenty rekrutacyjne do pracodawcy. Kompleksowe        
omówienie tych dwóch formatów zapisu pliku wraz z odpowiedzią na pytanie postawione w             
tytule, znaleźć można w tej właśnie publikacji. 
 

https://www.employear.com/format-cv-doc-czy-pdf.html 
 

 
Klauzula w CV. Aktualny wzór na 2018. Dane osobowe w czasach RODO 
 
Dane osobowe to szczególnie wrażliwa kwestia. Szczególnie teraz, gdy na ustach 
wszystkich jest słowo “RODO”. Jak powinna wyglądać stopka w CV wraz ze zgodą na 
przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji? Redakcja serwisu employear.com 
skutecznie rozprawia się z licznymi mitami na ten temat i przedstawia gotowe wzory zgód. 

 
https://www.employear.com/klauzula-w-cv.html 

 
 

CV po angielsku. Wzór i przykłady. Jak napisać? 
 
Praca w międzynarodowych korporacjach na terenie Polski już nikogo nie dziwi. Wiele osób 
szuka pracy również w krajach anglojęzycznych. W obu tych przypadkach CV napisane w 
języku angielskim będzie stanowić, prawdopodobnie, podstawę procesu rekrutacyjnego. W 
publikacji tej autorzy prezentują podstawowe różnice pomiędzy CV po angielsku a resume. 
W artykule znaleźć można także gotowe wzory i przykładowe tłumaczenia popularnych 
zwrotów. 

 
https://www.employear.com/cv-po-angielsku.html 

 
 

Graficzne CV. 22 Inspirujące wzory CV. Gotowe szablony 
 
Ciekawy zbiór CV w formacie graficznym. Graficzne CV to od lat popularny trend w 
rekrutacji. Publikacja ta to świetne źródło inspiracji do wykonania własnego CV z 
nietuzinkowymi elementami dekoracyjnymi. 

 
https://www.employear.com/graficzne-cv-wzory.html 

 
 
Wzory CV, które pokochasz! Przykłady CV. 160 wzorów 
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Autorzy zebrali w jednym miejscu ponad 160 darmowych wzorów CV, które napisane zostały 
z perspektywy różnych popularnych zawodów.  
 
 

https://www.employear.com/wzory-cv-ktore-pokochasz.html 
 

 

Poradniki na temat pisania listu motywacyjnego 
 
 
List motywacyjny. Jak go napisać? Praktyczne rady i wzór (do pobrania) 
 
To z całą pewnością idealny poradnik na start dla wszystkich osób, które zaczynają swoją 
przygodę z listem motywacyjnym. Redakcja serwisu employear.com pokazuje, jak w kilku 
prostych krokach napisać dobry list motywacyjny. 

 
https://www.employear.com/jak-pisac-list-motywacyjny.html 

 
 
Jak napisać list motywacyjny, który działa? Porady i wzory (do pobrania) 
 
Artykuł dedykowany osobom, które wiedzą już jak napisać swój list motywacyjny, a chciałyby 
go uczynić bardziej skutecznym. W publikacji tej zaprezentowane zostały liczne wskazówki, 
które sprawią, że list motywacyjny nie przejdzie obojętnie wokół atencji rekrutera. 
 

https://www.employear.com/jak-napisac-list-motywacyjny.html 
 

 
Wzory listów motywacyjnych, które polubisz. Przykłady (do pobrania) 
 
Artykuł, w którym oprócz cennych wskazówek na temat pisania listu motywacyjnego, 
znajdziemy również ponad 160 przykładowych wzorów. Autorzy przygotowali potężną bazę 
wzorów listów motywacyjnych pisanych z perspektywy konkretnych zawodów. 
 

https://www.employear.com/wzory-listow-motywacyjnych.html 
 
 

 

https://www.employear.com/wzory-cv-ktore-pokochasz.html
https://www.employear.com/jak-pisac-list-motywacyjny.html
https://www.employear.com/jak-napisac-list-motywacyjny.html
https://www.employear.com/wzory-listow-motywacyjnych.html


Publikacje o rozmowie kwalifikacyjnej 
 
Seria publikacji na temat rozmowy kwalifikacyjnej 
 
Na łamach serwisu employear.com znaleźć też można interesujące publikacje na temat 
rozmowy kwalifikacyjnej. Pierwszy z nich ”Rozmowa kwalifikacyjna. Przygotowania, 
pytania i odpowiedzi” stanowi wprowadzenie do tematu. W sposób wyczerpujący omawia 
to, czym jest rozmowa kwalifikacyjna i jak należy się do niej przygotować. 
 

https://www.employear.com/rekrutacja/rozmowa-kwalifikacyjna 
 
 

Następny w kolei poradnik to “Rozmowa kwalifikacyjna - pytania, które padają 
nagminnie” stanowi zbiór najpopularniejszych pytań, jakie można usłyszeć na rozmowie 
kwalifikacyjnej. Artykuł z serii “przeczytaj koniecznie” przed pójściem na rozmowę 
kwalifikacyjną. 
 

https://www.employear.com/rozmowa-kwalifikacyjna-czeste-pytynia.html 
 
 

Ostatnia publikacja z serii nosi tytuł “Rozmowa kwalifikacyjna pytania, które powinieneś 
zadać (przykłady)”. Rozmowa kwalifikacyjna to nie tylko pytania rekrutera do kandydata. 
Podczas rozmowy kandydat też ma możliwość zadawania pytań dotyczących firmy. Są one 
jak najbardziej wskazane. O co pytać, a których pytań lepiej unikać? Wszystko zostało 
zebrane w zgrabny sposób w tej publikacji. 
 

https://www.employear.com/rozmowa-kwalifikacyjna-pytania-do-rekrutera.html 
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