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1. Czym jest Job-coaching  

 

2. Job-coaching a inne formy wsparcia 

 

3. Etapy procesu Job-coachingu 

 

4. Wyznaczanie i osiąganie inspirujących celów 
– karta SMART 

 



Coaching 

Cele 

Pytania 

Wsparcie 

Rozwój 

Towarzyszenie 

Wycofany 

partner 



Coaching nie jest:  

 

- szkoleniem 

- doradzaniem 

- terapią 

- nauczaniem 

- konsultingiem 

 



Metoda wsparcia osób w rozwoju zawodowym, 
zapobieganie utracie pracy, wsparcie podczas 
procesu poszukiwania pracy i po 
zatrudnieniu. 

 

Job-coaching to połączenie Coachingu i wiedzy 
dotyczącej rynku pracy, doradztwa 
zawodowego, zawodoznawstwa oraz 
psychologii 



Etap I 

 

Indywidualny Plan Działania  

 - deklaracja wspólpracy, cele/antycele, doświadczenie zawodowe 

 - sytuacja rodzinna i materialna 

 - lubię/nie lubię – praca/robota/obszary do rozwoju 

 
 „Diagnoza uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych oraz otoczenia 

ekonomicznego i społecznego klienta. Zadanie cocha na tym etapie 
ukierunkowane jest przede wszystkim na udzielenie pomocy klientowi w 
określeniu jego aktualnej sytuacji zawodowej, oceny posiadanych kompetencji w 
kontekście preferowanej   i oczekiwanej pracy (bilans kompetencji), oceny 
zasobów (predyspozycje i preferencje zawodowe, doświadczenie, wiedza 
nieuświadomiona, osobowość, temperament, hierarchia wartości) oraz celów, jakie 
mają zostać osiągnięte w przyszłości” Dr Katarzyna Ramirez-Cyzio 



Etap II  

Praca z klientem na podstawie IPD 

- Celem jest podjęcie pracy, nie jej znalezienie. 
 

Budowanie pozytywnego nastawienia do pracy, 
zwiększania odporności na stres, radzenia sobie w 
sytuacji zmiany, rozwijania wiary w siebie i we własne 
umiejętności, efektywnej komunikacji interpersonalnej, 
poszukiwania równowagi pomiędzy życiem zawodowym 
i osobistym. Klient na tym etapie powinien uzyskać co 
najmniej dwie oferty pracy. 



Etap III 
 

 1. Wybór najkorzystniejszej w ocenie klienta oferty  
 2. Podjęcie zatrudnienia i utrzymanie się na rynku pracy 
 Coach na tym etapie udziela wsparcia klientowi w dwóch obszarach: 
 - adaptacja w nowym środowisku. Dochodzenie do pełnej efektywności 

w realizowanych zadaniach zawodowych oraz budowanie własnej pozycji 
w strukturze organizacyjnej 

 - wzmocnienie i przygotowanie klienta do samodzielnego 
funkcjonowania. 

 
 

 Celem procesu jest uzyskanie przez klienta zatrudnienia w jak 
najkrótszym czasie. Osiągnięcie tego celu ma za zadanie zbudowanie 
takiej postawy klienta, która gwarantować będzie utrzymanie się na 
rynku pracy.  

 Utrzymanie ciągłe, niezależne od zmieniających się warunków 
ekonomicznych i społecznych. 
 



 SMART  

 akronim 5 angielskich słów: simple, 
measurable, achievable, relevant, timely 
defined. 

 

 Polski odpowiednik: Specyficzny, Mierzalny, 
Ambitny, Realistyczny, Terminowy 

 



 Co dokładnie chcesz osiągnąć? 

 

 Jakie będziesz miał zadania? 

 

 Jaki to ma przynieść efekt? 



 

Kiedy dowiesz się, że osiągnąłeś ten cel? 

 

 

Jak możesz określić na ile go osiągniesz? 



 Po co chcesz go zrealizować?  

 

 Co możesz tym zmienić? 

 

 Jak możesz się dzięki temu rozwinąć? 

 

 Czym będzie się to różniło od tego co już 
masz? 



 Jakie umiejętności/kwalifikacje są do tego 
potrzebne? 

 Jakie osobiste zasoby mogą ci w tym pomóc? 

 Jakich informacji potrzebujesz aby osiągnąć 
cel? 

 Kto może ci w tym pomóc? 

 Gdzie będę pracować w tym zawodzie? 

 Czy naprawdę chcę tam pracować? 



  

 Kiedy zrealizujesz swój cel? (termin 
rozpoczęcia i osiągnięcia celu) 

 

 Jak możesz to rozplanować w czasie? 



 

 

 Ekologiczny – jaki wpływ ma to na moje 
otoczenie? 

 

 Recorded – zapisany 

 

 



Oświadczam, że… 

 



 

 

Dziękuję za uwagę 


