
Video resume - skuteczne narzędzie do zdobycia pracy 

 CV w formie filmu to coraz chętniej wykorzystywany sposób prezentowania 
swoich atutów na rynku pracy, z którego korzystają poszukujące jej osoby. Jest to 
bez wątpienia kusząca alternatywa dla klasycznego curriculum vitae, które 
przygotowuje się w formie pisemnej. To bardzo oryginalna opcja, która wyróżnia 
aplikację kandydata na tle innych, tradycyjnych zgłoszeń. Czy warto spróbować i 
wyjść na drogę innowacji? Jak stworzyć odpowiednie video resume, które zwraca 
uwagę i jednocześnie pozostaje merytoryczne? Czego absolutnie nie robić w trakcie 
opracowywania takiego materiału?  Na te wszystkie pytania odpowiadamy w 
poniższym artykule!  

 

Przedstawienie narzędzia - czym jest video resume 

Każdego dnia na całym świecie wielu specjalistów od HR zasiada wygodnie 
przy swoim biurku i  pobiera kolejne przesłane pliki na komputer/telefon. Następnie 
każda z tych osób wciska przycisk: „odtwórz” i w skupieniu obserwuje przekaz 
płynący z nagrania. Tym oto sposobem oceniają i przewidują, czy nagrana osoba 
rezonuje z obecnymi potrzebami pracodawcy i jego biznesu, czy też nie. Video CV 
jest alternatywą dla klasycznego curriculum vitae, które przygotowuje się w formie 
pisemnej. To krótka prezentacja, w trakcie której kandydat na stanowisko pracy 
prezentuje wszystko to, co opisywałby w przypadku tradycyjnej formy na piśmie. 
Rekruter dzięki video cv poznaje doświadczenie, umiejętności, kwalifikacje oraz 
mocne strony kandydata oraz wszystkie podstawowe informacje, takie jak na 
przykład płeć, wiek czy miejsce zamieszkania. Wybór formy wideo umożliwia 
zwrócenie na siebie uwagi, angażuje rekrutera i prezentuje nie tylko “suche fakty” o 
kandydacie, ale zwraca również uwagę na jego prezencję, zdolności komunikacyjne i 
otwartość. Nagranie pozostaje, podobnie jak w przypadku wersji papierowej, zwięzłą 
formą wypowiedzi. Poprawnie przygotowany film-resume powinien zazwyczaj trwać 
nie dłużej niż dwie minuty. Poprawne resume jest konkretne, autentyczne oraz 
oczywiście szczere.  

Co ciekawe, kraje wysoce rozwinięte od wielu lat z powodzeniem 
przeprowadzają procesy rekrutacyjne, używając narzędzi audiowizualnych. Ocenia 
się, że ponad dwie trzecie wszystkich rekruterów w prowadzonych przez siebie 
działaniach, stosuje nowoczesne formy pozyskiwania kandydatów zachęcając ich do 
wybierania takich form prezentacji jak wideo-resume. Chociaż w Polsce ten trend 



pojawił się nieco później, jest to narzędzie chętnie wykorzystywane i mogące 
przynieść wszystkim kandydatom na rynku pracy oraz rekruterom bardzo pozytywne 
rezultaty.  

 

Video resume - wyjątkowa szansa dla kandydata 

 

Stworzenie swojego CV w formie wideo ma bardzo wiele atutów, których nie daje 
kandydatowi lub kandydatce na rynku pracy żadna inna forma prezentacji. Już na 
wstępie, strona zainteresowana zatrudnieniem nowej osoby (a więc poszukujący 
potencjalnego pracownika lub pracownicy rekruterzy) wsłuchując się w przekaz i 
przyglądając się wideo-prezentacji ma możliwość zbudować sobie częściowy obraz 
rekrutowanego i posiadanych przez niego umiejętności. Skanuje, selekcjonuje i 
wyodrębnia w zależności od potrzeb najodpowiedniejszego kandydata lub kilkoro 
kandydatów, którzy przechodzą do kolejnego etapu. Forma audiowizualna jest w 
stanie pokazać potencjalnemu pracodawcy to, czego nie da się przelać na papier. 
Między innymi: emocje, pewność siebie, kulturę osobistą, a także poziom 
determinacji do podjęcia nowych wyzwań. Faktem jest, że podczas przekazu video, o 
ile został dobrze przygotowany, można dać z siebie o wiele więcej, niż przelewając na 
papier suche fakty z życia zawodowego. 

Wideo resume stwarza też doskonałą okazję, by pokazać swoją otwartość, szczerość 
intencji i pozytywne nastawienie do pracy. W ramach tej krótkiej prezentacji 
kandydaci mogą bez trudu zwrócić uwagę na takie elementy swojej osobowości lub 
swoich doświadczeń, które trudno byłoby uwzględnić w trakcie prezentacji w formie 
tradycyjnego CV na papierze. Wzbogacony uśmiechem i wypowiedziany przekaz 
będzie w większości przypadków miał zdecydowaną przewagę nad niejednym dużo 
bogatszym “papierowym” CV!  

Chociaż zalety wynikające ze stworzenia prezentacji w formie audiowizualnej wydają 
się być uniwersalne istnieją sytuacje, gdzie skorzystanie z tego typu rozwiązania jest 
podwójnie korzystne. Sięgnięcie po video CV zdaniem rekruterów jest coraz częściej 
po prostu standardem w branżach kreatywnych, stawiających na autentyczność i 
oryginalność kandydatów. Rozwiązanie to staje się coraz częściej wymagane w 
zawodach związanych z bezpośrednim kontaktem z klientem. Przykładami są m.in. 
posady związane ze sprzedażą, przedstawiciele handlowi, kierownicy regionalni, 
doradcy, coachowie, szkoleniowcy, mentorzy, trenerzy.  Dlaczego? 



Z perspektywy pracodawców oraz rekruterów video resume pomaga w szybkim 
tempie zweryfikować czy dana osoba odpowiada wymaganiom stawianym względem 
stanowiska. Czy posiada odpowiedni zasób cech do określonych obowiązków.  

 

 

Video resume krok po kroku 

Stworzenie przekonującego, wiarygodnego i merytorycznego materiału nie jest 
trudne, ale wymaga trzymania się określonego procesu, który ułatwia wiele czynności 
oraz dostępu do odpowiedniej infrastruktury. Zacznijmy od procesu. Kolejność 
prezentowanych poniższej kroków nie jest przypadkowa - to właśnie dzięki niej 
korzystanie z innowacji staje się dla aplikanta szansą, a nie dodatkowym utrudnieniem 
w procesie poszukiwania pracy! Tak więc… 
 

1. Po pierwsze scenariusz i merytoryka!  
 
Zastanów się, co konkretnie przekazujesz w swoim nagraniu i w jakiej kolejności 
realizujesz swoje założenia. Zacznij od wyraźnego przedstawienia się, a dalej 
wewnątrz tego kroku kolejność ustal tak, abyś czuł lub czuła się komfortowo. 
Scenariusz Twojego video CV pomoże Ci zapanować nad strukturą filmu — i 
własnym stresem w trakcie nagrania. Każdy z nas, gdy już stanie (lub usiądzie) przed 
włączoną kamerą, możesz poczuć ścisk żołądka i pustkę w głowie. Nawet jeśli w 
pomieszczeniu będzie zupełnie sam. Właśnie dlatego opracowany, a następnie spisany 
w punktach plan wypowiedzi to absolutna podstawa.  

 W trakcie nagrywania zdecydowanie nie czytaj z kartki. Jeśli masz problem z 
trzymaniem się scenariusza, spróbuj nauczyć się tekstu na pamięć. Najbardziej 
optymalną techniką wydaje się jednak po prostu zapamiętanie najważniejszych 
punktów prezentacji oraz ich kolejności - a następnie rozwijanie ich w zaplanowany, 
ale autentyczny sposób w trakcie nagrania. Pamiętaj, że oglądający nagranie rekruter 
nigdy nie będzie miał przed oczami tekstu prezentacji - możesz więc pozwolić sobie 
na naturalne zmiany w trakcie przemówienia. Autentyczność to jedna z największych 
zalet video resume.  

W trakcie tworzenia planu swojej wypowiedzi pamiętaj, aby ograniczyć formę i starać 
się stworzyć krótką i konkretną wypowiedź. Skoncentruj się na swoim doświadczeniu, 
sukcesach, talencie oraz atutach wynikających z twojej osobowości. Jeśli pracodawca 



w ogłoszeniu prosi także o odniesienie się do oczekiwań finansowych względem jego 
firmy, uwzględnij to w ostatniej części materiału. 

 

2. Zadbaj o jakość wizualną 

  

Sprawdź, które urządzenie daje lepszą jakość wideo: kamerka w laptopie, a może 
kamerka w Twoim smartfonie? Nie ma tutaj niestety reguły. Wszystko zależy od tego, 
jaki sprzęt posiadasz. Pamiętaj też o stabilizacji obrazu wideo - nie ma nic gorszego 
niż chwiejna, zmieniająca się w trakcie nagrania perspektywa i niewyraźny obraz. 
Umieść kamerę, aparat lub smartfon na statywie lub spróbuj unieruchomić sprzęt w 
inny sposób. Kiedy zdecydujesz się już na konkretny zestaw sprzętowy nagraj próbną 
wersję swojej wypowiedzi i zweryfikuj ją samemu patrząc krytycznie na aspekty 
techniczne. Jeśli uznasz, że nagranie pod względem technicznym się nadaje, pokaż je 
komuś bliskiemu i poproś o opinię - pamiętaj, na tym etapie interesują was jedynie 
aspekty techniczne mające na celu zapewnić ci odpowiednie warunki do nagrania 
właściwej i merytorycznej wersji resume.  

  

3. Wybierz odpowiednie tło i dobre oświetlenie 

  

Jeśli nie jesteś na co dzień związany lub związana z branżą wideo aspekt oświetlenia 
w nagraniu będzie dla ciebie nieistotny. Każdy specjalista zwraca jednak na to uwagę 
przy przygotowywaniu planu zdjęciowego, dlatego i ty musisz uwzględnić to planując 
swoją mini-realizację! Zadbaj o jak najlepsze oświetlenie. Co to znaczy? 

Unikaj cieni na swojej twarzy, wielu różnych źródeł światła oraz ciemnych 
przestrzeni. Najprostszym rozwiązaniem jest skorzystanie ze światła słonecznego - 
nagranie video CV siedząc na wprost odsłoniętego okna w słoneczny dzień lub też w 
pokoju skąpanym w słonecznym świetle. 

 Zadbaj też o neutralne tło, najlepiej gładką, jasną ścianę. Na pewno nie chcesz, żeby 
za Twoimi plecami było widać niepościelone łóżko, pranie schnące na suszarce albo 
zlew pełen brudnych naczyń. A jeśli chcesz zdecydować się na nagrania w plenerze, 
też musisz zastosować się do kilku wskazówek. Wybierz spokojne, odludne miejsce. 
Nie chcesz przecież, aby rozmowy innych ludzi lub hałas samochodów zagłuszały to, 
co mówisz do kamery. 



  

4. Daj sobie czas 

  

W tym kroku nadchodzi moment, w którym opanujesz już obsługę kamery i 
przygotujesz odpowiedni plan zdjęciowy. W tym miejscu masz już także scenariusz, 
najpewniej spisany w punktach, zgodnie z którym potrafisz opowiedzieć o sobie i 
zaprezentować swoje doświadczenie, atuty oraz oczekiwania względem pracodawcy. 
Teraz pora na głęboki wdech i zdanie sobie sprawy, że nie ma pośpiechu. Warto 
wykonać przynajmniej kilka podejść do video resume, następnie zapoznać się z nimi i 
wybrać ten jeden plik, w którym wszystko wydaje się być na swoim miejscu. 
Nastawienie się na stworzenie kilku podejść ma też inną wyjątkową zaletę - może się 
okazać, że dopiero po dwóch lub trzech pierwszych podejściach rozluźnisz się i 
docelowe nagranie pójdzie Ci znacznie lepiej. 

 

 

Infrastruktura i pomoc z Urzędu Pracy!  

 

Jedna z głównych obaw osób chcących skorzystać z narzędzia jakim jest video 
CV wynika z faktu, że nie posiadają wiedzy oraz sprzętu pozwalającego na stworzenie 
odpowiedniego materiału. Stowarzyszenie Instytut Niemiec i Europy Północnej 
posiada już gotowe studio nagrań mające służyć pilotażowi nowego podejścia do 
prezentacji kandydata w postaci VIDEO CV. Studio multimedialne wyposażono 
w sprzęt służący do nagrywania obrazu i dźwięku, ich edycji oraz 
przystosowanych do sesji nagraniowych. W powstałym studio będą testowane 
narzędzia służące wsparciu kandydata na rynku pracy, w tym sesje nagraniowe 
VIDEO CV. Działania będą przeprowadzane przez wcześniej przeszkolonych 
doradców przy wsparciu specjalistów z zakresu pracy z dźwiękiem i obrazem. 
Wsparcie przed sesjami nagraniowymi będzie również zapewnione przez specjalistów 
ds. wizerunku. Wszystko po to, by z tego narzędzia mogło skorzystać możliwie dużo 
osób chcących wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy. 

Warto w tym miejscu także zasygnalizować fakt, że jako nowoczesne 
narzędzie informatyczne video resume wydaje się szczególnie atrakcyjne i ważne dla 
instytucji takich jak  Państwowe Urzędy Pracy oraz dla Ochotniczych Hufców Pracy. 
Jednym z priorytetów polityki społecznej i szeroko zakrojonej kampanii na rzecz 



rozwoju rynku pracy jest zwiększenie dostępności i zrozumienia panujących trendów i 
ułatwienie kandydatom na rynku pracy sprostania oczekiwaniom rekruterów.  

 

„ Projekt pilotażowy pn. "Trzy kluczowe wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia 
i instytucji rynku pracy", realizowany na podstawie art. 9, ust. 1, pkt. 24 ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 
r. poz. 690). Dofinansowano ze środków Rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na 
realizację projektów pilotażowych pn. "Nowe spojrzenie - nowe możliwości"." 
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