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Zjistěte více na
kariera.provident.cz

a na telefonu
844 744 644

Přivýdělek 
se vždycky hodí

Zajímavá odměna
Flexibilní pracovní doba
Žádné dojíždění
Spolupráce na hlavní
nebo vedlejší činnost

Co vás čeká?
Oslovování nových zákazníků
Spolupráce s těmi stávajícími
Poskytování půjček 
Výběry splátek

Ať už se chystáte na pracovní 
pohovor do práce vašich snů nebo 
prostě jen potřebujete „něco“ 
rychle sehnat, jsou jisté věci, které 
byste prostě a jednoduše na první 
schůzce s potenciálním zaměstna-
vatelem říkat neměli.

Neptejte se na plat sotva dosed-
nete na židli

Finanční stránka je důležitá pro 
každého. Zkuste však být trpěliví a 
vyčkejte, až toto téma otevře perso-
nalista nebo zaměstnavatel. Pokud 
ne, zeptejte se na konci pohovoru.

Nevytahujte špatné vztahy z 
předchozího zaměstnání

Možná jste z poslední práce 
odešli kvůli špatným vztahům se 
zaměstnavatelem či kolegou. To se 
stává. Nicméně tohle téma s no-
vým šéfem rozhodně nerozebírej-
te.

Vypněte své mobilní telefony
Není nic horšího, než když vám 

uprostřed pracovního pohovoru 
začne na mobilu vyhrávat pově-
domá melodie. Vypněte si zvuky, 
nastavte režim „nerušit“, rozhod-
ně na schůzce nevytahujte mobil 
za účelem zkontrolovat zmeškané 
hovory.

Soukromí i zdraví nechte na 
doma

Pokud vás vaše zdravotní či 
soukromé problémy neomezují 

Co rozhodně neříkat/nedělat na pracovním pohovoru
v budoucím zaměstnání, nechte si 
je pro sebe. Vašeho šéfa nezajímá, 
že máte alergii na citrusy nebo že 
v půl šesté musíte vyvenčit psa vaší 
sousedky. 

Seďte klidně
Během pohovoru se zbyteč-

ně nevrťte, nesahejte si na obličej 
a ani si nehrajte s vlasy či vousy. 

Nepůsobí to esteticky a odvádí to 
pozornost. Navíc můžete pak vypa-
dat lehce nervózně.

O skromnosti skromně
Je krásné, že vám vaše okolí říká, 

jak jste skromný člověk, a je dob-
ré, že i vy to o sobě víte. Je ale lep-
ší tuto vlastnost ukázat až přímo 
v praxi a ne o ní tlachat s novým 

možným nadřízeným.

Připravte si otázky
Na závěr pohovoru se vás možná 

zeptá personalista, zda máte nějaké 
další otázky. Pokud se pečlivě při-
pravíte a vytáhnete eso z ruká-
vu v podobě dobře mířené otázky 
týkající se nové pozice, jsou to plu-
sové body pro vás. -vd-


