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dla młodych osób niepełnosprawnych
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Jak zbudować portfolio? (temat 5)



Jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin  
gospodarki na świecie są branże kreatywne;

Przemysły kreatywne to te biznesy, które skupiają się na  
kreatywności i pomysłach, począwszy od literatury, muzyki,  
sztuk wizualnych, mody po gry komputerowe;

Pracę w mediach społecznościowych można również  
zaliczyć do branży kreatywnej;

Branże kreatywne



W branżach kreatywnych jesteś  
oceniany pod kątem jakości i  
wizualnych aspektów swojej pracy

Doświadczenie edukacyjne to plus,  
ale nie jest konieczne.

Dlatego standaryzowanym
narzędziem wykorzystywanym w branży  
kreatywnej do pokazania swojej pracy  
potencjalnym pracodawcom jest portfolio

Branże  
kreatywne



Profesjonalizm w mediach społecznościowych  
wymaga:

Wiedza na temat robienia i edycji zdjęć;

Możliwość znalezienia ciekawych „tematów”  
do nowego posta;

Kreatywność w celu znalezienia nowych  
interesujących tematów;

Przynajmniej podstawowe zrozumienie IT;

Branże kreatywne
w mediach

społecznościowych



Po zdobyciu pewnego doświadczenia jako  
niezależny twórca, możesz zdecydować się  
na karierę w mediach społecznościowych;

Istnieje wiele opcji kariery, ale na  
początek możesz zacząć jako menedżer  
ds. mediów społecznościowych lub  
menedżer ds. zaangażowania społeczności

Zasadniczo będziesz odpowiedzialny za  
prowadzenie kont społecznościowych  
organizacji (pod nadzorem lub bez)

Social media
jako kariera



0301
Możesz też pójść inną  
ścieżką i zostać
„cyfrowym influencerem”;

02
Digital influencer to osoba,  
która jest aktywna w
mediach społecznościowych
i zbudowała aktywną  
społeczność co najmniej  
1000 followersów  
(mikroinfluencer);

Bycie influencerem może
przynieść Ci wynagrodzenie,
a także możliwość  
bezpłatnego testowania  
produktów dla innych firm;

Bycie cyfrowyminfluencerem



Bycie cyfrowyminfluencerem

(2)

•Osoby niepełnosprawne stają się ostatnio  
bardziej aktywne na platformach mediów  
społecznościowych, a wielu z nich staje się  
influencerami;

•Będąc influencerem, możesz sprawić, że  
głosy całej społeczności osób  
niepełnosprawnych zostaną wysłuchane  
w Internecie;

•W prezentacji studium przypadku  
zobaczysz przykłady odnoszących  
sukcesy osób z niepełnosprawnością;



Historycznie było to CV lub list  
motywacyjny, który był tradycyjnym  
dokumentem składanym potencjalnemu  
pracodawcy;

Wraz z rozwojem branży kreatywnej inne  
dokumenty, takie jak Portfolio, Fotografia  
Biznesowa czy Prezentacje Wideo stają  
się coraz bardziej popularne;

Dzięki takim nowym metodom możesz  
wyróżnić się ze sterty nudnych CV;

Poza  
standardowy
m  CV…



Historycznie było to CV lub list motywacyjny, który był tradycyjnym  
dokumentem składanym potencjalnemu
pracodawcy;

Wraz z rozwojem branży kreatywnej inne dokumenty, takie jak Portfolio,
Fotografia Biznesowa czy Prezentacje Wideo stają  
się coraz bardziej popularne;

Dzięki takim nowym metodom możesz  
wyróżnić się ze sterty nudnych CV;

Oto Portfolio



•Pierwszym krokiem do zdobycia pracy w branży kreatywnej  
jako social media jest po prostu „być bardziej aktywnym w  
sferze cyfrowej”

•Powinieneś zacząć tworzyć oryginalne i niepowtarzalne  
treści, które przyciągną publiczność;

•Później możesz wykorzystać stworzone przez siebie treści  
do zbudowania swojego portfolio;

Zacznij od budowania swojej  
obecności w sieci



Możesz również rozważyć dołączenie
do społeczności zawodowej, takiej jak
linkedin lub quora;

Możesz rozważyć wysyłanie  
niezamówionych ofert do firm, które  
Cię interesują z linkiem do Twojego  
portfolio;

Często w znalezieniu pracy pomagają  
kontakty nieformalne;

Społeczność  
zawodowa



Portfolio -
definicja

„Portfolio to zbiór próbek pracy, które  
możesz przynieść na rozmowę kwalifikacyjną,
wysłać do potencjalnego pracodawcy, a nawet
opublikować online. Mogą: Przedstawić  
dowody wykonanej pracy. Zilustruj swoje  
umiejętności i zdolności”.

(źródła: socialmediapro.com)



Firmy, które poszukują twórców mediów  
społecznościowych, chciałyby zobaczyć  
przykłady Twoich dzieł sztuki;

Dlatego wskazane jest budowanie  
zasobów swojej pracy, które można  
później wykorzystać jako gabloty dla  
potencjalnych pracodawców;

Jest to standard w innych branżach, takich  
jak gry komputerowe, kodowanie,  
przemysł muzyczny czy wideo;

Czemu  
potrzebuję  
portfolio



Co wpisać do 
portfolio?



Jak w przypadku wszystkich prac twórczych, nie ma ścisłych  
zasad przygotowania;

Ważne jest, aby było to proste;

Umieszczaj tylko swoje prace i nie kopiuj cudzych prac  
twórczych!

Zasady dotyczące portfela



Wskazówki do

Portfolio

Możesz nadać mu bardziej osobisty
charakter, dołączając do prezentacji
wideo wprowadzające (może to być
krótkie 1-2 minuty);

Aktualizuj swoje prace;

Jakość ponad ilość.
Pokaż najlepsze przypadki swojej  
pracy i nie umieszczaj wszystkiego,  
co zrobiłeś!



Chociaż portfolio jest koniecznością dla kreatywnych, takich
jak menedżer mediów społecznościowych, nadal powinieneś mieć CV;

Wystarczy, że Twoje CV będzie krótkie (maksymalnie jedna  
strona) i powiązane z Twoim portfolio;

Oba dokumenty mogą się wzajemnie uzupełniać!

Portfolio vsCV



•Postaraj się pokazać, że jesteś  
wszechstronnym artystą i podaj przykłady z  
różnych rodzajów kanałów mediów  
społecznościowych;

•Możesz na przykład pokazać 1-2 filmy  
(YouTube), kilka zdjęć (Instagram) i  
kilka ciekawych postów (Facebook);

•Dobrze jest pokazać prace  
całkiem nowe (nie sprzed 10 lat!)

Wskazówki dotyczące  
portfolio
mediów społecznościowych



Ważną pracą dla oceny twoich prac jest  
IMPAKT!

Pokazując swoje przykłady w portfolio, spróbuj  
wyjaśnić:

Ile osób weszło w interakcję (jak lub  
jakakolwiek inna reakcja);

Ile osób skomentowało twoje prace;

Ile osób skomentowało twoje prace;

Każdy inny rodzaj otrzymanej opinii:

Wskazówki  
dotyczące  
portfolio
mediów
społecznościowych



Portfolio

Posiadanie portfolio to pierwszy krok do  
rozpoczęcia kariery w mediach  
społecznościowych;

Nie wybieraj czegoś wyrafinowanego,  
zachowaj prostotę i spróbuj szczęścia w  
kontaktach z potencjalnymi  
pracodawcami;

W miarę rozwoju będziesz rozwijać się  
jako kreatywny artysta i twórca mediów  
społecznościowych!

Podsumowanie-



• Zapraszamy do śledzenia kolejnych modułów kursu;

• Wszystkie zdjęcia dzięki uprzejmości wolnej licencji pixabay.com

Dziękuję za uwagę


