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TREŚCI DYDAKTYCZNE
- Porady dotyczące pierwszego dnia w pracy.

Część teoretyczna
W tej części przedstawimy ci szereg wskazówek dotyczących pierwszego dnia w
pracy.
1.Przygotuj pytania, a następnie zadawaj je w ciągu dnia.
Nie zadawaj zbyt wielu pytań pierwszego dnia, ponieważ będziesz miała więcej
dni, aby stać się specjalistką w danym temacie. Bądź dociekliwa i chętna do
nauki. Kwestie związane z godzinami pracy lub wynagrodzeniem, będziesz
musiała skonsultować z działem kadr (HR). Przygotuj zarówno praktyczne, jak i
ogólne pytania i zapisuj odpowiedzi.

CELE PLANU LEKCJI:

W tej części dowiesz się jak
zachowywać się pierwszego dnia w
pracy. Część praktyczna zawiera serię
pytań związanych z poradami
przedstawionymi w części teoretycznej.

ZAKŁADANE EFEKTY
UCZENIA SIĘ :

Dowiesz się, co robić w
pierwszym dniu pracy.
Dowiesz się, jakie są
najistotniejsze aspekty
społeczne.
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2.Przygotuj wypowiedź na swój temat.
Opisz, co robiłaś do momentu rozpoczęcia tej nowej pracy. Poinformuj, co będziesz
teraz robić, jakie są Twoje zadania w firmie i poświęć kilka sekund na opowiedzenie o
sobie.

3.Przybądź na czas.
Zanim zaczniesz swój pierwszy dzień, dowiedz się, jak dojechać i ile będzie cię
kosztował dojazd z domu do firmy. Każdego dnia zwracaj uwagę na warunki pogodowe,
aby się nie spóźnić. Przeznacz piętnaście minut na przybycie wcześniej, na wypadek,
gdyby zdarzyło się coś nieoczekiwanego. 

4.Dowiedz się, jakie jest środowisko społeczne.
Zwróć uwagę na to, z kim nawiązujesz relacje i poszukaj grupy, z którą najlepiej się
dogadujesz. Dobrze byłoby poznać hierarchię organizacji w firmie, kto kogo nadzoruje.
Jeśli jesteś zainteresowany awansem, powinieneś nawiązać kontakt z odpowiednimi
ludźmi. 

5.Zrelaksuj się.
Zoptymalizuj swoją wydajność i zrelaksuj się. Ważne jest, aby być w dobrej formie, żeby
mieć wszystko pod kontrolą.

6.Musisz zachowywać się i przedstawiać siebie, tak jak chcesz być zapamiętana.
Jeśli masz wątpliwości, wybierz konserwatywną wersję, jeśli chodzi o to, co nosisz,
mówisz lub robisz. Poświęć trochę czasu, aby wybrać swój strój na pierwszy dzień pracy i
na nadchodzące dni. 

7.Nie bądź nieśmiała.
Spróbuj nawiązać kontakt z ludźmi, z którymi pracujesz i nie bój się wyrażać swojego
zdania. Jeśli musisz interweniować, rób to uprzejmie i zawsze z odpowiednim zamysłem. 

8.Nie spiesz się.
Poświęć swój czas na zrozumienie tego, co musisz zrobić i postaraj się zaimponować
przełożonym pokazując, co umiesz. Nie spiesz się z realizacją celów, nie odbiegaj od
powierzonego zadania, pamiętaj, że zostałaś już zatrudniona. 

9.Słuchaj i obserwuj.
Nie wyrażaj swojej opinii od razu. Najpierw słuchaj, obserwuj i uśmiechaj się. Na
wyrażenie swojego zdania będziesz miała czas później. Skup się na celach
wyznaczonych przez swojego przełożonego.

10.Rozmawiaj z kolegami i koleżankami z pracy.
Bądź przyjaźnie nastawiona i przystępna.W ten sposób zbudujesz zaufanie i dowiesz się
jak pracują niektóre działy. 

11.Wycisz swój telefon.
Nie zwracaj na siebie uwagi z powodu dzwoniącego telefonu, postaraj się dać z siebie
100%, szczególnie pierwszego dnia. Okaż zainteresowanie starając się dowiedzieć
nieco więcej o osobach z Twojego otoczenia
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