
Поради щодо пошуку роботи

Людина - істота яка завжди щось шукає. Від світанку до заходу свого життя. Молоко
матері, увага батька, швидкий велосипед, вірні друзі, улюблена робота, будинок з
каміном, міцна сім'я, фінансова свобода, хвилини радості і щастя - все це об'єкти пошуку.  
На сьогоднішній день для кожної людини знайти хорошу роботу — це щастя. Хто
зацікавиться вами? Куди піти? Куди податись? Від цих питань голова іде обертом. А
якщо ви молоді й недосвідчені — тим більш. Інтернет-ресурси пропонують непоганий
шанс знайти роботу, яка Вам до душі.

  

Ми живемо в дивовижний час. Час можливостей. Ми кожен день робимо вибір, наш
власний вибір. Цей вибір формує наше життя. Якщо Вам потрібна робота , Ви бажаєте
створити і розмістити своє резюме, або ж Ви роботодавець і хочете опублікувати свої
вакансії в базі даних, то для цього створено сайти-працевлаштування, які стануть
Вашими надійними і незамінними помічниками.

  

Щоб знайти роботу, необхідно зробити десятки дзвінків, створити і розіслати як можна
більше резюме і піти на співбесіди. Складаючи резюме, ніколи не поспішайте, адже це
Ваша візитна картка. Ваше завдання – вказати ціль вашого пошуку, справити позитивне
враження на потенційного роботодавця, привернути увагу до себе, розкрити свої
позитивні якості. Якщо у Вас є якісь особливі досягнення, напишіть про них. При
написанні зверніть увагу на орфографію та пунктуацію, перевірте текст резюме та
внесіть правки при необхідності.

  

Перед тим як відправитись на співбесіду, зберіть якомога більше відомостей про людей і
фірму, з якими ви збираєтеся зустрітися. Під час співбесіди ведіть себе спокійно і гідно,
відключіть свій мобільний телефон. Навіть якщо фірма, котра запросила на співбесіду, не
є Вашим ідеалом, все таки сходіть на зустріч, щоб пізніше не картати себе за втрачений
шанс. Адже Ви зайвий раз будете мати можливість потренуватися в спілкуванні з
рекрутером агенства або менеджером по персоналу.

  

Важлива перевага пошуку роботи через інтернет - це можливість відправити резюме
роботодавцю і миттєво відреагувати на вакансію, це можливість заощадити час і
збільшити шанси на те, що місце дістанеться саме Вам.

  

Прислухайтеся до своєї інтуїції і не погоджуйтеся на варіанти, які Вас не влаштовують з
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якихось позицій. Будьте уважні і звертайтеся лише до тих роботодавців, яким можна
довіряти. Практика показує, що їх все одно значно більше. Крім того не варта забувати
про те, що розміщення свого резюме в потрібному розділі сайта (наприклад " робота у
Львові ",
"робота в Києві", "робота в Запоріжжі") збільшить Ваші шанси на швидкий і вдалий пошук
роботи в регіоні.

  

Не перебувайте в постійному стані «шукаю роботу» - робота сама знайде Вас, якщо Ви
опублікуєте своє резюме на сайтах-працевлаштування.
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