
Jak dostać dobrą pracę w Księgowości -
najczęściej popełniane błędy w rozmowie

kwalifikacyjnej  

Ewelina Dulęba Kursy z księgowości



Przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej to
jak przygotowania do stworzenia BIZNES PLANU

- Jak masz PLAN na siebie?
(gdzie widzisz się za rok, za 5 lat?)

Ewelina Dulęba Kursy z księgowości



Nie przewidzimy przyszłości, ale możemy
stworzyć plan na siebie za 5 lat.

Na jakim stanowisku chcesz być za rok za 5 lat?

Ewelina Dulęba Kursy z księgowości



Jakich potrzebujesz umiejętności (wiedza,
doświadczenie, kursy inne?) do aplikowania na

to stanowisko?

Ewelina Dulęba Kursy z księgowości



Jeżeli stanowisko które docelowo jest odległe do
osiągnięcia podziel tę drogę na etapy, jaki będzie

pierwszy etap?

Ewelina Dulęba Kursy z księgowości



Okej - to zaczynamy aplikowanie na stanowisko
(......) 



PIERWSZE WRAŻENIE - KIEDY
MOŻEMY ZOSTAĆ PO PRAZ PIERWSZY

OCENIENI?



MAIL Z WYSŁANYM CV
ZDJĘCIE W CV

Media Społecznościowe



BŁĄD - Brak odpowiedniego przygotowania 1.



Przygotuj się do szukania najkorzystniejszej
oferty dla Ciebie:

- Nazwa stanowiska pracy
- Zakres wymaganych predyspozycji (kursy,
doświadczenie, wiedza, inne umiejętności)

- Twoje doświadczenie/wiedza/umiejętności
odpowiadające wymaganiom Nie spełniasz w 100%? Co

możesz dać od siebie by
zrealizować zadania powierzone

w ramach tego stanowiska?



Przykład, aplikuję na asystenta ds księgowości 
Wymagania: m.in. - doświadczenie na
podobnym stanowisku minimum 1 rok

Nie mam takiego doświadczenia, ale wiem, że
mogłabym się spełnić na tym stanowisku - co mogę

zrobić?



Musisz już w mailu wskazać że mimo, że nie masz tego doświadczenia
1 roku, ale uważasz, że predyspozycje, które posiadasz idealnie

odpowiadają na objęcie tego stanowiska 

(WYCIĄGNIJ ASA Z RĘKAWA - znajomość przepisów w zakresie:
rozliczania samochodów w firmie, ustalanie obowiązku podatkowego
w PIT i VAT, znajomość programu (....tego który ma ta firma - musisz
go poznać) - zdobyte podczas warsztatów praktycznych na kursie (....)

Do tego dodaj inne cechy, które są potrzebne w tym zawodzie a Ty je posiadasz:
szybkie uczenie się, praca w zespole, praca pod presją czasu, inne - sprawdź czego

potzrebuje potencjalny pracdawca.



Liczy się pierwsze wrażenie

1) MAIL 2) ZAŁĄCZONE CV 

CV - MUSI BYĆ CZYTELNE
BEZ BŁĘDÓW

ZDJĘCIE W CV 
DOŚWIADCZENIE, KURSY,

CECHY - MUSZĄ BYĆ
SPÓJNE Z WYMAGANYMI
NA DANYM STANOWISKU 



Doświadczenie kandydata: 01-01-2017 do 31-07-2020 fryzjer na
samodzielnym stanowisku 

Moim atutem jest praca na samodzielnym stanowisku i fakt, iż długo
pozostaję wierna jednemu pracodawcy. 

Ogłoszenie na kandydata: Samodzielny
księgowy w księgowości uproszczonej 



CV - BŁĘDY

Zdjęcie - przecież liczy się pierwsze
wrażenie



Kiedy nasze CV + mail jest PERFEKCYJNY
zwiększamy szansę na zaproszenie na

rozmowę a do tego dążymy.

STRES? Okej już wiem że i tak będzie więc
skupię się na tym co zaprezentuję na

rozmowie.



Pamiętaj to ma być WIN-WIN 
Zanim zaczniesz przygotowania do samej

rozmowy odpowiedz sobie na pytanie:

Dlaczego to Ty
pasujesz tutaj
najbardziej?



O co możesz być zapytana/y podczas rozmowy
kwalifikacyjnej?



Naucz się przedstawiać, mówić o
sobie w kontekście wymagań na
stanowisko pracy
Poznaj specyfikę firmy - jej działy,
adres, zespół, być może mają
określoną misję być może możesz ją
sprawdzić poprzez ich stronę, media
społecznościowe, jakość obsługi
klienta etc. (MÓW O TYM NA
ROZMOWIE)
Odpowiedz sobie na pytanie:
Dlaczego warto z Tobą
współpracować? 

1.

2.

3.

4. Jakie są Twoje najmocniejsze strony?
Sprawdź za każdym razem czy ta mocna
strona będzie wartościowa w tej
rozmowie.
5. Sprawdź jakie sukcesy osiągnęłaś
ostatnio?
6. Sprawdź jakie były porażki - czego Cię
nauczyły (wszystko w granicach
rozsądku)
7. ZADBAJ O SWÓJ WIZERUNEK 
8. Przećwicz rozmowę przed lusterkiem 
9.  Możesz mieć test - przygotuj się (jeśli
pójdzie źle i możesz zabrać głos: Nie
poszło mi dobrze, ale wiem już na czym
teraz muszę się skupić, by być jeszcze
lepszą, za to mogę sprawdzić się w
takich sytuacjach jak: ......



DZIĘKUJĘ  ZA
TWOJĄ
OBECNOŚĆ :) 

EWELINA
DULĘBA 
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TWORZENIE LISTY
NIERUCHOMOŚCI
Prezentacje są narzędziami
komunikacji, które można wykorzystać
podczas pokazów, wykładów,
przemówień, sprawozdań itp.

POMOC Z
DOKUMENTACJĄ
Prezentacje są narzędziami
komunikacji, które można wykorzystać
podczas pokazów, wykładów,
przemówień, sprawozdań itp.

OGLĄDANIE DOMÓW
I INSPEKCJA
Prezentacje są narzędziami
komunikacji, które można wykorzystać
podczas pokazów, wykładów,
przemówień, sprawozdań itp.


