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Obecne procesy zatrudniania pracowników w Polsce można krótko 
opisać w następujący sposób:  o jedno miejsce pracy ubiega się co 
najmniej  kilku  kandydatów,  posiadających  bardzo  zbliżone 
kwalifikacje  oraz  doświadczenie.  W  takiej  sytuacji  coraz  częściej 
o tym,  czy  to  właśnie  Ty  dostaniesz  pracę,  decyduje  Twoja 
umiejętność  "sprzedania  siebie"  potencjalnemu  pracodawcy. 
W profesjonalnych procesach rekrutacji,  z  którymi dość  już często 
(niestety jeszcze nie tak często) możesz zetknąć się w naszym kraju, 
tylko  właściwe  przygotowanie  swoich  dokumentów  aplikacyjnych 
oraz siebie może tą upragnioną pracę Ci przynieść. 

Niniejsza  książka  nauczy  Cię,  jak  zacząć  efektywnie  poszukiwać 
pracy,  jak  przygotować  swoje  dokumenty,  jak  uczestniczyć 
w ćwiczeniach i  rozmowach,  które  stanowią  kolejne etapy procesu 
rekrutacji. Na podstawie własnego doświadczenia zawodowego w tej 
dziedzinie przedstawię Ci, jak starać się o pracę, niezależnie od tego, 
czy  chcesz  zostać  pracownikiem  na  produkcji,  specjalistą  czy 
menedżerem  -  prowadziłem  nabór  na  wszystkie  te  stanowiska 
i z pewnością zawsze poradzę Ci coś sensownego.

Na  rynku  można  znaleźć  wiele  podręczników,  poruszających 
podobne tematy, ale większość z nich to publikacje zachodnie, nie 
uwzględniające z natury rzeczy polskiej specyfiki. Mało jest też takich 
pozycji,  które  na  wzór  zachodni  pisane  byłyby  przez  praktyków 
rekrutacji,  mających  w  niej  rzeczywiste  doświadczenie.  W  Polsce 
pracownicy biur konsultingowych i podobnych firm (uważani dość 
powszechnie,  acz  błędnie,  za  specjalistów  w  poszukiwaniu 
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kandydatów do pracy), zajmują się głównie sprzedażą usług, będąc 
bardziej handlowcami niż rekrutującymi. Osób wyspecjalizowanych 
wyłącznie w rekrutacji i staffingu jest bardzo mało. 

Autor  niniejszej  publikacji  zetknął  się  z  dziesiątkami  tysięcy 
aplikacji,  przeprowadził  kilka  tysięcy  sesji  testów  i  ćwiczeń  AC. 
Odbyłem też prawie tysiąc rozmów z kandydatami na najróżniejsze 
stanowiska  -  sądzę  więc,  że  moje  doświadczenie  przyda  Ci  się, 
Czytelniku,  w znalezieniu  pracy,  która  przynosiłaby  Ci  satysfakcję 
i dochody.

Wielu  ludzi  sądzi,  że  taką  pracę  można  otrzymać  jedynie  dzięki 
znajomościom. Po części mają rację - zawsze lepiej mieć znajomych 
na jakichś stanowiskach. Ale na szczęście to nie jest jedyna droga: 
jeśli  potrafisz  właściwie  przygotować  swoje  podanie,  potem 
korzystnie  wypaść  na  ćwiczeniach  i  rozmowach,  stwarzasz  sobie 
wielką  szansę,  jeśli  masz  dość  bezrobocia  lub  właśnie  skończyłeś 
studia. I w tym właśnie chcę Ci pomóc.
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