Pracuj zdalnie!
40 pomysłów na początek własnej
działalności online

#zdalniejestfajnie
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Cześć

Skoro czytasz tego ebooka, z pewnością rozważasz rozpoczęcie
własnej działalności w formie pracy zdalnej. A może już
prowadzisz własny biznes i zastanawiasz się nad rozszerzeniem
oferty lub przeniesieniem jej w całości do internetu?
Niezależnie co przywiodło Cię tutaj, jedno jest pewne - zmierzasz
w podobnym kierunku co cały rynek pracy. Czy wiesz, że już
ponad 60% ludzi na całym świecie pracuje zdalnie? Niektórzy
z nich korzystają z elastycznych form współpracy w ramach
etatu; inni to freelancerzy, podróżnicy, cyfrowi nomadzi; coraz
więcej firm decyduje się na całkowicie zdalny model zatrudniania
- bez biura, bez spotkań w świecie offline, budując zespół
rozproszony czasem po wszystkich zakątkach świata.
Łączy ich jedno: potrzeba wolności, niezależności, swobody
w zarządzaniu swoim czasem.
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.2

Chociaż w Polsce niewiele firm jest obecnie gotowych do
podjęcia takiego wyzwania, wszystko wskazuje na stopniową, ale
konsekwentną zmianę tego stanu rzeczy. Statystyki mówią jasno:
praca zdalna to benefity ekonomiczne i społeczne. Oszczędności
związane z brakiem codziennych dojazdów, korzyści ekologiczne
wynikające z ograniczenia zużycia paliwa, wielokrotnie większy
(bo nieograniczony lokalizacją) dostęp do klientów, elastyczny
plan dnia - to wszystko sprawia, że po model online sięga coraz
więcej osób.
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Zdalnie pracują reprezentanci wolnych zawodów - dziennikarze,
konsultanci, graficy. Podróżnicy - cyfrowi nomadzi, zmieniający
miejsce zamieszkania kilka-kilkanaście razy w roku. Mamy
pragnące połączyć wychowanie dzieci z dodatkowym (lub
głównym) dochodem. Pracownicy etatowi, którzy mają pomysł
na własny biznes, ale jeszcze boją się porzucić etat. Studenci,
mieszkańcy małych miast, osoby o różnych formach
niepełnosprawności ruchowych ograniczających mobilność
zawodową. Przedsiębiorcy poszukujący nowych zleceń.
Wreszcie osoby, które pragną się przekwalifikować, znaleźć
dodatkowe zajęcie, przetestować nowy model, spróbować czegoś
innego. Do którejkolwiek z tych grup należysz - praca zdalna jest
dla Ciebie!
Przygotowałyśmy dla Ciebie krótki przewodnik po różnych
formach pracy zdalnej. Mamy nadzieję, że pomoże Ci on zacząć
tę ekscytującą przygodę z niezależnością! Czekamy na Twój
feedback - napisz do nas koniecznie! hello@showly.co

Anna Karcz-Czajkowska i Martyna Jakóbczyk
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Praca zdalna to niezależność, chociaż powiedzmy to sobie wprost:
niesie ze sobą sporo wyzwań. Organizacja zadań, utrzymanie
motywacji, radzenie sobie z rozproszeniem, komunikacja
z klientami i współpracownikami - przygotuj się na to, że wiele
spraw może na początku wymagać dobrego przemyślenia.

Zacznij od planu minimum - wybierz na początek kilka zadań,
które chcesz wykonywać i zbuduj bazową ofertę. Niemal
każde zajęcie da się obecnie wykonywać zdalnie
z wykorzystaniem większej lub mniejszej liczby internetowych
narzędzi wspierających komunikację. Wiele zawodów
konsultanckich i specjalistycznych, oraz większość kreatywnych
i związanych z nowymi technologiami można bez problemu
przenieść na grunt online. Sprawdź, jak wykorzystać swoje
dotychczasowe doświadczenia, aby możliwie bezboleśnie
przetestować czy ten model jest dla ciebie. Co już potrafisz?
Czego z łatwością możesz się nauczyć w krótkim czasie?
Potem określ, kto może zostać Twoim klientem? Ustal swoje
stawki - przygotuj choćby ramowy cennik.

#zdalniejestfajnie
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Jak zacząć?
W pracy zdalnej krytycznie ważne jest dobre uzgodnienie

- na samym początku, jeszcze przed oficjalnym potwierdzeniem
współpracy - wzajemnych oczekiwań i zakresu działań. Warto
od razu przemyśleć i zaplanować przebieg całego procesu:
przekazywanie informacji zwrotnej, projektów, plików, i wybrać
narzędzia wspomagające pracę i komunikację.
Nasza uniwersalna “złota trójka”, przydatna niezależnie
od przedmiotu działalności to:

Dokumenty

Slack

Asana (tworzenie

Google (tworzenie

(komunikacja)

i udostępnianie

i udostępnianie

list zadań).

plików tekstowych
i arkuszy
kalkulacyjnych)
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Oczywiście dla każdego rodzaju zadań, zależnie od specyfiki
działalności, znajdziesz dedykowane narzędzia, ułatwiające
zarządzanie pracami i komunikacją.
Ale dość już gadania, przejdźmy do konkretów - przecież
po to napisałyśmy ten poradnik! :)
Poniżej znajdziesz listę 40 pomysłów na aktywności, które
możesz wykonywać zdalnie. To taka baza, dzięki której łatwiej
będzie Ci zorientować się w możliwościach i wybrać te, które
najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom i umiejętnościom.
Pogrupowałyśmy je według potrzebnych kwalifikacji, starając
się - oczywiście zupełnie subiektywnie - uporządkować
je od najniższego do najwyższego progu wejścia.

#zdalniejestfajnie
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Języki

Masz lekkie pióro, lubisz pisać i tworzyć własne treści, nieobce
są Ci zagadnienia z dziedziny gramatyki, czy też ortografii, oraz
potrafisz obsługiwać edytory tekstów? Oto, czym możesz się
zająć!

1

Copywriting
W dobie content marketingu rośnie zapotrzebowanie na teksty.
A copywriting to nic innego jak właśnie tworzenie treści, pisanie
artykułów, scenariuszy, wymyślanie sloganów, tekstów
ulotek - głównie na potrzeby marketingowe i reklamowe,
w tym reklamy prasowe, internetowe lub telewizyjne.
W zawodzie copywritera kluczowa jest doskonała znajomość
zasad gramatyki, ortografii i interpunkcji, oraz szeroki zasób
słownictwa. Bardzo istotna jest także kreatywność
i zorientowanie w wielu tematach, które pozwoli na tworzenie
chwytliwych haseł reklamowych oraz treści, często, o bardzo
zróżnicowanej, szerokiej tematyce.

#zdalniejestfajnie
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Języki
2

SEO copywriting
Tworzenie treści o różnej jakości (od bardzo niskojakościowych
tzw. “precli”, czyli tekstów pressels na strony zapleczowe,
stosowane masowo w działaniach SEO) do zupełnie porządnych
artykułów zoptymalizowanych pod słowa kluczowe, wspierające
pozycjonowanie wybranej strony internetowej.

3

Copywriting w e-commerce
innymi słowy copywriting produktowy, czyli tworzenie treści
na potrzeby sprzedażowe, zarówno poprzez przygotowywanie
opisów produktów w sposób zachęcający klientów do zakupu,
jak i pisanie technicznych specyfikacji. I tak jak w przypadku
klasycznego copywritingu, sprawdzą się tu umiejętności
językowe oraz lekkie pióro. Dodatkowo, w tworzeniu
skutecznych tekstów sprzedażowych pomoże Ci marketingowe
wyczucie, a także umiejętność stosowania języka korzyści oraz
podstaw SEO, która pozwoli na optymalizację treści pod kątem
wyszukiwarek. Przydatna może być też podstawowa znajomość
HTML.

#zdalniejestfajnie

10

.4

Języki
4

Tłumaczenia
Jeśli biegle posługujesz się również językiem obcym, a także
potrafisz obsługiwać edytory tekstów (takie jak Word, Google
Docs, …) - możesz pracować zdalnie jako tłumacz. Czekają
na Ciebie zlecenia związane z przekładem tekstów pisanych:
książek, dokumentacji, artykułów specjalistycznych
i branżowych, a także tłumaczenia ustne: symultaniczne,
udział w rozmowach telefonicznych lub wideokonferencjach.

5

Korekta i redakcja tekstów
W pracy korektora liczy się przede wszystkim zorientowanie
na szczegóły oraz umiejętność szybkiego wyłapywania błędów
językowych i stylistycznych, dlatego też bardzo dobra
znajomość języka, gramatyki, ortografii i słownictwa
to podstawa. W przypadku sprawdzania tekstów branżowych
przyda się również podstawowa wiedza specjalistyczna.
Redakcja i korekta wykonywana na zlecenie wydawnictw
wymaga często dodatkowych kompetencji związanych
ze stosowaniem znaków korektorskich oraz przygotowaniem
treści do składu.

#zdalniejestfajnie
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6

Transkrypcje z nagrań
przygotowywanie transkrypcji z nagrań audio (np. vlogów,
podcastów, webinarów, konferencji) wymaga zarówno
umiejętności szybkiego pisania, formatowania tekstów, jak
i dobrej znajomości zasad ortografii i interpunkcji. Pełna
koncentracja i skupienie na pracy są niezbędne, aby zrozumieć
kontekst spisywanej treści i na bieżąco identyfikować
rozmówców, gdy jest ich więcej niż jeden.

7

Ghostwriting
alternatywą dla copywritingu jest anonimowe tworzenie treści
w imieniu zleceniodawców, często specjalistów, bądź osób
publicznych, którym brakuje warsztatu lub czasu
na samodzielnie napisanie książki, artykułu lub prezentacji.
Praca ghostwritera wymaga nie tylko umiejętności
copywriterskich, ale również sprawności w naśladowaniu
języka i stylu wypowiedzi bohatera, która umożliwi tworzenie
wiarygodnych i przekonywujących treści; w przypadku treści
pisanych w imieniu innych profesjonalistów, konieczna jest także znajomość branży i podejmowanej tematyki. Dlatego ścieżkę
ghostwriterską możesz rozpocząć na dwa różne
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Języki
sposoby: będąc specjalistą dziedzinowym (architektem,

programistą, lekarzem) osiągnąć biegłość językową i zająć się
tworzeniem podręczników i innych tekstów specjalistycznych,
lub będąc sprawnym autorem tekstów - dokształcić się
w zakresie wybranej specjalizacji (np. IT, biznesowej,
motoryzacyjnej).

8

Tworzenie i monetyzacja treści
online - bloga, książek, ebooków
Masz nietypowe hobby? Podróżujesz po całym świecie? A może
jesteś specjalistą w danej dziedzinie? Zacznij pisać własne
teksty i publikuj je w formie artykułów blogowych, książki lub
ebooka. W tym przypadku nie ogranicza Cię nic poza Twoją
kreatywnością, pomysłem i umiejętnością tworzenia treści,
które zainteresują odbiorców. Wymaga to czasu i konsekwencji,
ale jeśli wykażesz się wystarczającą wytrwałością, a Twoje
teksty będą wysokiej jakości, czytelnicy z pewnością to docenią.

#zdalniejestfajnie
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Aby zacząć przygodę z projektowaniem graficznym wcale nie
musisz kończyć studiów ani specjalistycznych kursów - to
zdecydowanie praktyczna umiejętność. Podstawą jest
kreatywność, dobrze opanowany warsztat i znajomość
programów graficznych (mnóstwo narzędzi, zarówno płatnych,
jak i darmowych dostępnych jest w internecie).

9

Obróbka zdjęć
to zajęcie wymagające chyba najmniej specjalistycznego
doświadczenia spośród tych związanych z grafiką. Fotografowie
często potrzebują wsparcia w przygotowaniu surowych zdjęć
do publikacji: czy chodzi o wycinanie z tła produktów
fotografowanych dla sklepów lub katalogów, czy też o retusz
i obróbkę sesji fotograficznych; są to zdecydowanie czynności,
które możesz wykonywać online - wystarczy znajomość pakietu
Adobe (np. Photoshop, Lightroom).

#zdalniejestfajnie
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Projektowanie identyfikacji wizualnej
w przypadku tworzenia elementów identyfikacji wizualnej,
takich jak wizytówki, ulotki, czy też plakaty, istotna jest
znajomość podstaw projektowania (m.in. zasad kompozycji,
doboru kolorów, właściwej hierarchii), pogłębiona
o przynajmniej podstawową wiedzę na temat brandingu.
A jeśli stawiasz pierwsze kroki w projektowaniu, w internecie
znajdziesz wiele wartościowych kursów, tutoriali oraz inspiracji
pomocnych w samodzielnym szlifowaniu warsztatu.

11

Projektowanie stron internetowych
Jeśli orientujesz się w aktualnych trendach graficznych, znasz
(lub poznajesz) zasady typografii, projektowania do internetu,
architektury informacji oraz nieobce Ci są pojęcia usability czy
accessibility, spróbuj swoich sił jako webdesigner.

#zdalniejestfajnie
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Montaż i edycja filmów
aby zająć się montażem i edycją filmów nie potrzebujesz
formalnego wykształcenia. Wystarczy znajomość
podstawowych technik oraz pojęć z zakresu montażu
i tworzenia filmów. Resztę wartościowych materiałów, które
pozwolą Ci szlifować warsztat i pomogą w nauce obsługi
programów do obróbki video, dostarczy Ci internet.

13

Dekorowanie wnętrz, konsultacje
wnętrzarskie
Jeśli pasjonujesz się aranżacją wnętrz, masz dobre
wyczucie estetyki, znasz tajniki stylizacji i z zapałem śledzisz
bieżące trendy, być może dobrym rozwiązaniem będzie dla
Ciebie projektowanie wnętrz lub udzielanie konsultacji online.
W tej pracy oprócz kreatywności oraz komunikatywności
w pracy z klientem, niesamowicie przydatna może okazać się
znajomość podstaw rysunku i tworzenia dokumentacji
wykonawczej, a także obsługa programów dedykowanych
tworzeniu wizualizacji i aranżacji pomieszczeń.

#zdalniejestfajnie
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Sprawnie poruszasz się w obszarze nowych technologii, jesteś
gotów regularnie rozwijać swoje umiejętności i masz
(przynajmniej podstawową) wiedzę informatyczną? Sprawdź
swoich sił w tych zajęciach:

14

Tworzenie stron internetowych
Znajomość języków CSS i HTML pozwala na samodzielne
wdrażanie dedykowanych stron. Jednak nawet bez
umiejętności kodowania możesz tworzyć proste strony www,
pod warunkiem, że potrafisz obsługiwać kreatory witryn lub
systemy CMS, które dostarczają gotowych rozwiązań. Nie
musisz także znać się na projektowaniu grafiki - na przykład
Wordpress posiada tak wiele gotowych szablonów (płatnych
i bezpłatnych), że z pewnością znajdziesz odpowiednie dla
swoich klientów.

15

Programowanie
Obecnie panujący boom na aplikacje i wszystko związane
z szeroko pojętymi technologiami sprawia, że na rynku jest
ogromne zapotrzebowanie na programistów. Jeśli masz
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doświadczenie w kodowaniu, myślisz analitycznie, znasz języki
programowania, potrafisz obsługiwać potrzebne narzędzia, a
także jesteś otwarty na ciągłą naukę i rozwijanie swoich
umiejętności - z łatwością znajdziesz zlecenia od klientów,
również takie, które możesz realizować zdalnie, i w rezultacie
zamienisz etat na freelance lub własny biznes.

16

Testowanie oprogramowania
Zadaniem testera jest sprawdzanie, czy oprogramowanie lub
system działa prawidłowo poprzez przeprowadzanie testów
funkcjonalności. Testerem możesz zostać bez umiejętności
programowania, pod warunkiem, że biegle posługujesz się
komputerem, potrafisz analitycznie myśleć oraz sprawnie
wyszukujesz błędów. Choć z całą pewnością, nawet
podstawowa wiedza z zakresu programowania lub
posiadanie stosownych certyfikatów będzie na plus.

#zdalniejestfajnie
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Jeśli posiadasz kompetencje miękkie i lubisz pracę z ludźmi,
również możesz przenieść ją na płaszczyznę cyfrową! Coraz
więcej firm rozumie, jak niezbędna jest strategiczna komunikacja
i promocja działalności; czasem jednak - zwłaszcza małe
przedsiębiorstwa - nie posiadają ani budżetu, ani potrzeby
obsadzenia pełnego etatu marketingowego, dlatego chętnie
zlecają takie działania zewnętrznym freelancerom.

17

Prowadzenie social media
Jeśli sprawnie poruszasz się w świecie mediów
społecznościowych, a Facebook, Instagram, czy Linkedin nie
mają przed Tobą żadnych tajemnic to praca w social media
może być dla Ciebie dobrym rozwiązaniem. Tworzenie strategii,
contentu, kreacji i kampanii reklamowych wymaga
umiejętności z różnych dziedzin - zarówno marketingu,
copywritingu, jak i analityki. Sporym atutem jest również
znajomość narzędzi do monitoringu i analizy danych,
programów graficznych, a także języków obcych.

#zdalniejestfajnie

19

Marketing, biznes, badania
użytkowników
18

.7

Inne działania marketingowe
większość z nich da się realizować zdalnie! Tworzenie
strategii, content marketing, przygotowanie materiałów
prasowych - marketing produktów online czy firm
technologicznych nie musi wymagać kontaktów osobistych,
a większość ustaleń z klientem przy odrobinie dobrej woli z obu
stron zrealizujesz przy pomocy Skype lub telefonu.

19

Telemarketer
call center to nie tylko praca w dedykowanym biurze;
zarówno firmy specjalizujące się w ankietach telefonicznych,
jak i te prowadzące działalność online (np. sklepy
internetowe) mogą potrzebować pracowników zdalnych,
obsługujących połączenia z własnego domu. Przydadzą się
dobre słuchawki z mikrofonem oraz komputer - niezbędne
oprogramowanie dostarcza z reguły zleceniodawca.

#zdalniejestfajnie
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Researcher
jego zadaniem jest zbieranie, selekcjonowanie i weryfikowanie
wiarygodności danych przydatnych w pracy dziennikarzy
lub reportażystów. Dlatego też, jeśli jesteś bardzo wytrwały
i cierpliwy (poszukiwania informacji czasami mogą trwać
naprawdę długo), rzetelny i umiejętnie korzystasz ze źródeł,
a także płynnie poruszasz się po internecie - być może jest
to praca właśnie dla Ciebie. Dodatkowym plusem w zawodzie
researchera z całą pewnością jest znajomość języków obcych.

21

Badania użytkowników
jako wsparcie działów marketingu, UX czy jednostek naukowych. Od rekrutacji osób badanych, przez przygotowanie i
dystrybucję ankiet, organizację testów użyteczności stron czy
aplikacji z wykorzystaniem wywiadów i narzędzi typu Hotjar to coraz szybciej rozwijający się segment rynku pracy zdalnej,
warto wykorzystać ten potencjał!

#zdalniejestfajnie
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Pozycjonowanie i optymalizacja stron
(SEO/SEM)
W dobie technologii praktycznie każda firma musi być
widoczna w Internecie, stąd też konieczność podejmowania
przez nie działań optymalizujących strony www
i poprawiających ich wyniki na listach wyszukiwania.
Przeglądając oferty pracy, z całą pewnością trafisz na mnóstwo
tych skierowanych do specjalistów SEO/SEM. Praca w tej
branży obejmuje bardzo szeroki wachlarz umiejętności,
począwszy od tworzenia stron internetowych i znajomości
języków programowania, przez efektywne prowadzenie
analityki internetowej, aż po wiedzę z zakresu marketingu,
mediów społecznościowych i umiejętność tworzenia
skutecznego contentu. Oczywiście, nie sposób być specjalistą
we wszystkim, dlatego jeśli radzisz sobie sprawnie w którejś
z wymienionych dziedzin, ta praca może być właśnie dla Ciebie.
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Przedstawiciel handlowy, obsługa klienta
Głównym zadaniem przedstawiciela handlowego jest
reprezentowanie firmy i obsługa klientów, w tym pozyskiwanie
nowych i obsługa bieżących. Ze względu na to, że jest to praca
w bezpośrednim kontakcie z klientem, wymagane są nie tylko
skuteczne umiejętności i techniki sprzedażowe, ale również
szereg kompetencji miękkich, takich jak komunikatywność,
kreatywność, umiejętność budowania relacji, ale również
radzenie sobie ze stresem i znajomość sztuki negocjacji. Mimo,
że handlowcy często pracują w terenie, równie skutecznie
mogą pozyskiwać klientów telefonicznie, z kolei obsługa
klienta może być realizowana w formie live chata lub poprzez
sieci społecznościowe lub mailing.

#zdalniejestfajnie
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Masz wiedzę i doświadczenie w innej niż wymienione wyżej
dziedzinie? Też możesz realizować swoje usługi zdalnie!

24

Konsultacje online
jesteś ekspertem w dziedzinie podatków, ubezpieczeń,
inwestycji, dietetyki, a może marketingu? Wymienione
specjalizacje, jak i setki innych, są znakomitym zapleczem
do prowadzenia konsultacji internetowych - które sprawdzą
się jako dodatkowe źródło dochodów lub pełnoetatowa praca.
Porad i wsparcia możesz udzielać w formie wysyłanych
wiadomości mailowych lub też wideokonferencji.

25

Pisanie wniosków o dotacje
zarabiać z domu możesz również pisząc wnioski - między
innymi o dotacje unijne, czy też dofinansowania z urzędu pracy.
Wiele firm, przedsiębiorców oraz osób prywatnych stara się
o pozyskanie funduszy, jednak często przerasta
je przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. Jeśli więc
sprawnie tworzysz treści, jesteś kreatywny, orientujesz
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się w temacie pozyskiwania dotacji i sporządzania projektów,
a także bliskie są Ci dziedziny takie jak finanse, ekonomia, czy
marketing - przygotowywanie wniosków o dotacje może być
doskonałym rozwiązaniem właśnie dla Ciebie.

26

Coaching online
jeśli pasjonuje Cię szeroko pojęty rozwój osobisty i psychologia,
łatwo nawiązujesz relacje z ludźmi, potrafisz uważnie
wysłuchiwać, a ponadto pomoc innym dostarcza Ci sporo
satysfakcji - to ciekawym rozwiązaniem może być dla Ciebie
praca coacha. Mimo że wykonywanie zawodu coacha nie
jest regulowane przepisami prawnymi, to posiadanie
stosownych certyfikatów i kursów z całą pewnością korzystnie
wpłynie na jakość Twojej pracy. Niezależnie, czy pracujesz
w środowisku biznesowym czy z klientem indywidualnym, jako
business czy life coach, Twoim zadaniem jest wsparcie klienta
na drodze do realizacji celów.

27

Kursy online i webinary
Szkolenia online są obecnie niesamowicie popularne
i praktycznie każdy może je prowadzić, więc jeśli posiadasz
specjalistyczną wiedzę w dowolnej dziedzinie - zacznij się nią
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dzielić w internecie. Bardzo przydatna będzie dobrze
opanowana umiejętność prezentacji i komunikacji, która
pomoże Ci w budowaniu profesjonalnego i atrakcyjnego dla
odbiorców wizerunku. Sporym ułatwieniem - ale nie
koniecznością - może się okazać umiejętność obsługi
programów graficznych lub montażu i obróbki wideo, dzięki
czemu samodzielnie przygotujesz wszelkie materiały potrzebne
do kursu.

28

Headhunting
zadaniem headhuntera jest wyszukiwanie potencjalnych
kandydatów na stanowiska w firmach. Czasami bardzo trudno
znaleźć wykwalifikowanego specjalistę spełniającego określone
wymagania, dlatego wsparcie headhuntera jest tutaj
niezwykle cenne. Jako rekruter nawiązujesz kontakty
z kandydatami, weryfikujesz ich umiejętności przeprowadzając
wiele rozmów, wyciągasz wnioski i negocjujesz przekonując
potencjalnych kandydatów do zmiany miejsca pracy. Bardzo
istotna dla headhuntera jest otwartość, intuicja, umiejętność
budowania trwałych relacji z ludźmi, ale także znajomość
branży i rynku, w którym się porusza. Z drugiej strony,
ze względu na konieczność spotkań z kandydatami i klientami,
taka praca może wymagać dużej elastyczności i mobilności.

#zdalniejestfajnie
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Trener personalny
Trenerzy online coraz bardziej zdobywają na popularności.
Oferując wygodną formę współpracy opartej na komunikacji
przez internet, mogą sporządzać programy treningowe,
monitorować postępy klientów, a także prowadzić zajęcia
w formie wideokonferencji. W pracy trenera istotna jest przede
wszystkim wiedza z zakresu metod treningu, anatomii
i fizjoterapii, a także dietetyki. Jednak nie można zapominać
o komunikatywności, energii i otwartości, które pomogą
w nawiązywaniu pozytywnych relacji z klientami.

30

Doradca finansowy, ubezpieczeniowy
Bardzo wygodną formą prowadzenia działalności dla doradców
finansowych (oraz dla ich klientów) jest współpraca online
- w formie konsultacji telefonicznych, porad udzielanych
za pomocą komunikatorów, artykułów blogowych lub
podcastów. W tej pracy nie jest wymagane kierunkowe
wykształcenie, jednak nie obędzie się bez solidnej wiedzy
z zakresu finansów, lub odpowiednio ubezpieczeń. Równie
istotne w zawodzie doradcy finansowego są zdolności
analityczne, a także umiejętności sprzedażowe, negocjacyjne
i komunikacyjne - które pomogą w nawiązywaniu skutecznej
współpracy z klientami.
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Niektóre z zawodów możesz wykonywać pod warunkiem,
że spełniasz wymagania określone prawnie, jak np. zdanie
egzaminu, ukończenie praktyki zawodowej lub zdobycie
kierunkowego wykształcenia. Nic nie stoi na przeszkodzie,
by wykonywać je zdalnie!

31

Doradztwo dietetyczne
Coraz więcej specjalistów przenosi się ze swoimi usługami
do Internetu, w tym również dietetycy, oferujący układanie
planów żywieniowych i udzielanie konsultacji dietetycznych
online. Wideo chaty coraz częściej zastępują normalne
spotkania z klientami w gabinecie, a wiadomości wysyłane
są za pośrednictwem ogólnodostępnych komunikatorów.

32

Prawnik online
doradztwo telefonicznie lub skype, a także przygotowywanie
opinii prawnych, umów, regulaminów czy wsparcie
we wdrożeniu RODO to usługi, z których chętnie korzystają
zwłaszcza firmy technologiczne.
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Psychoterapia
badania wskazują, że taka forma wsparcia psychologicznego
działa równie skutecznie, jak tradycyjna. Dodatkowo zapewnia
dostęp do psychoterepeuty klientom z małych miejscowości lub
mieszkającym poza granicami swojego kraju, a chcącym
skorzystać z terapii w języku ojczystym.

34

Inne konsultacje psychologiczne
testy psychologiczne, konsultacje dla rodziców, sportowców,
czy każdej innej grupy, potrzebującej doraźnego wsparcia
w bieżących wyzwaniach.

35

Doradca zawodowy, pedagog
podobnie jak psycholog, również może bez większych
przeszkód wykonywać swoją pracę online, zapewniając dostęp
do swoich usług klientom bez ograniczeń geograficznych.
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29

Zawody regulowane
36

.9

Architektura, projekty budowlane
aby móc wykonywać zawód architekta, należy wcześniej
ukończyć specjalistyczne studia i zdobyć stosowne
uprawnienia. Oprócz tego, w codziennej pracy architekta
konieczna jest znajomość szeregu programów graficznych
do projektowania, a także kierunkowa wiedza, spora
kreatywność i wyobraźnia przestrzenna. Jeśli jednak spełniasz
wszystkie te wymagania, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby
zacząć sporządzać projekty architektoniczne zdalnie.

37

Księgowość
potrzebna będzie wiedza z zakresu księgowości, znajomość
przepisów podatkowych i rachunkowych, wykształcenie
kierunkowe oraz wszelkie wymagane kwalifikacje uprawniające
do wykonywania zawodu, a także znajomość obsługi arkusza
kalkulacyjnego oraz programów rachunkowych - ale tak,
oczywiście, że możesz być księgowym online.
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Inne

...czyli pozostałe czynności i usługi, które mogą wynikać zarówno
z pasji, umiejętności lub wykonywanego etatowo zawodu
i z powodzeniem mogą być realizowane zdalnie.

38

Wirtualna asystentka
jeśli doskonale radzisz sobie z organizacją obowiązków
i zarządzaniem czasem, a poza tym jesteś komunikatywna
i cierpliwa, możesz zacząć pracować udzielając wsparcia
administracyjnego klientom indywidualnym oraz firmom.
Obowiązki wirtualnej asystentki mogą obejmować różnorodne
kompetencje i łączyć wiele wspomnianych już przez nas
wcześniej zajęć: od tworzenia prezentacji, prowadzenia social
media lub strony www, prowadzenia kalendarza spotkań,
obsługi newslettera, po pisanie artykułów, kontakty z klientami,
tworzenie budżetów itd.
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Korepetycje i nauczanie online
Jesteś cierpliwy, kreatywny, potrafisz słuchać, a zarazem
inspirować i wzbudzać ciekawość? Znasz skuteczne metody
nauczania, a oprócz tego posiadasz ekspercką wiedzę w jakiejś
dziedzinie? Podziel się nią udzielając korepetycji lub nauczając
online! Jedyne czego potrzebujesz to internetowy komunikator
by móc prowadzić lekcje (np. Skype).

40

Sprzedaż internetowa
Jednym z najpowszechniejszych sposobów na zarabianie
w internecie jest sprzedaż - a możliwości jest naprawdę wiele.
Począwszy od sprzedaży towarów fizycznych (tu ciekawym
rozwiązaniem jest sprzedaż w modelu dropshippingowym,
przenosząca cały proces wysyłki na dostawcę), produktów
elektronicznych (np. własne ebooki, kursy online),
po sprzedaż usług. Aby jednak rozpocząć sprzedaż w internecie
musisz posiadać firmę oraz założyć sklep internetowy
- alternatywnym rozwiązaniem jest prowadzenie sprzedaży
na jednej z popularnych platform. Te działania powinny być
mimo wszystko poprzedzone solidną analizą oraz
przygotowaniem strategii - stąd też przyda Ci się praktyczna
wiedza z zakresu marketingu i sprzedaży.
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32

.11

Koniec

I jak - udało Ci się znaleźć coś dla siebie? Mamy taką nadzieję
- bo właśnie po to powstał ten ebook! :)
A jeśli chcesz zareklamować swój biznes innym czytelnikom,
podziel się naszym ebookiem w sieci i napisz coś o sobie
- nie zapomnij o hasztagu #zdalniejestfajnie, abyśmy mogły Cię
odnaleźć! :)

Trzymamy kciuki!
Ania i Martyna
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