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P�IJMEME

SKLADNÍKY/SKLADNICE
Odpovídající mzdové podmínky:

+ p�íplatek práce p�es�as

P�I NÁSTUPU SPECIÁLNÍ PRÉMIE

• až 20.000 K� • pravidelné sm�ny
• � remní bene� ty • stravenky
• nákup zboží za režijní ceny
• penzijní p�ipojišt�ní • pracovní od�v

Místo výkonu práce: Velké Mezi�í�í

Petr Pálka, tel.: 602 703 652
petr.palka@bidfood.cz
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(Dokončení ze str. 1)

Sebevědomí a řeč těla
Šéf fi rmy nebo personalista si větši-

nou  o nás vytvoří názor hned v prv-
ních minutách přijímacího pohovo-
ru. Snažme se být tedy uvolnění a 
klidní. Seďme zpříma, vyhněme se 
gestům, která signalizují rozpači-
tost, jako je drbání na hlavě či mnu-
tí nosu. Rukama složenýma v klíně 
nebo na stole vyjadřujeme suvere-
nitu.

Personalista vnímá rozpory
Pokusme se vystupovat sebevědo-

mě a mluvme jasně a zřetelně. Chví-
lemi se odmlčme, získáme tak čas k 
rozmyšlení.

Na otázky odpovídáme stručně a 
pravdivě. Zkušení personalisté kla-
dou kontrolní otázky s cílem odha-
lit případné nesrovnalosti. V přípa-
dě, že nám není něco jasné, se raději 
ptejme, než začneme odpovídat. 

O svém předchozím zaměstnava-
teli se v žádném případě nevyjadřu-

jeme špatně. Snažme se podat svůj 
odchod pozitivně.

Téma „výše platu“ obvykle nastane 
v závěru pohovoru.

Personalista se nás může zeptat, 
jakou máme představu o mzdě. 
Hodnotí tak náš reálný úsudek. 
Představu o mzdě můžeme zjistit 
třeba pomocí inzerátů na podobné 
pracovní pozice.

Rozloučení je stejně důležité jako 
vlastní pohovor. Snažme se vnímat 
vše, co bylo řečeno. Rozloučíme se 

opět živým stiskem ruky se všemi 
přítomnými.

Děkovný dopis 
Není sice povinný, ale slušný. 

Následující den napíšeme zástupci 
fi rmy dopis, v němž poděkujeme za 
čas, který nám věnoval a ujistíme jej 
o svém zájmu. 

Děkovný dopis napíšeme i v přípa-
dě, že jsme se rozmysleli a o místo 
již zájem nemáme. To také dopisem 
sdělíme. Lenka Kopčáková 

Štěstí u pohovoru přeje připraveným


