STRANA 7

Zaměstnání

Jak si rychle najít zaměstnání
Ztráta zaměstnání může
potkat kohokoliv, kdykoliv a
v jakémkoliv věku. Přinášíme
pár tipů, jak si práci najít co
nejrychleji.

1. Zapracujte
na životopisu
Životopis neboli CV je rozhodně nezbytným aspektem při hledání práce. Dejte si na něm záležet
a vypíchněte vaše „nej“ vlastnosti
a dovednosti. Prázdné fráze jako:
jsem flexibilní, rád se učím nové
věci, už dnes nikoho neoslní.

2. Pozor na fotku
Fotku k životopisu přikládejte pouze v případě, že ji firma
požaduje. Neměla by to být fotka
z dovolené nebo firemního večírku, ale spíše fotka „občankového“
typu, kde vypadáte mile a seriózně.

3. Vysoké nároky
zaměstnavatelů
Někdy se může zdát, že firma
hledá člověka s téměř nadpřirozenými schopnostmi. Že je nemáte? Nezoufejte. Na inzeráty reagujte, pokud splňujete alespoň
80% požadavků. V životopise pak
vyzdvihněte to, na co klade firma
největší důraz a co by je tím pádem
mohlo zaujmout.

4. Nic neodkládejte
Nečekejte na ráno, na zítra, na
víkend. Sedněte si k počítači,
mobilu nebo otevřete noviny a hledejte. Výběrová řízení mohou trvat
i několik týdnů a je tedy potřeba
jednat.

5. Motivační dopis
Kromě CV si většina společností také přeje, abyste jim zaslali motivační dopis. V něm je
důležité personalistu zaujmout
a přesvědčit. Nebuďte přehnaně sebevědomí, ale ani zbytečně
skromní. Představte si, že dopis
píšete vašemu příteli a chcete,
aby ho ty informace zaujaly.

6. Mějte přehled
Pište si seznam firem, kam zasíláte svůj životopis. Na nikoho neuděláte dobrý dojem, když mu napíšete stejný email dvakrát.

7. Nebojte se brigády
Někdy výběrová řízení jsou běh
na dlouhou trať. Pokud nechcete
zůstat úplně bez příjmu, poohlédněte se po brigádě.
Často vás zaměstnají ihned a
pokud se osvědčíte, nechají si vás i
na stálo.
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Vyhlížíte dobrou práci?
Úspěšná mezinárodní společnost vám nabízí jistotu
stabilního zaměstnání a nadstandardní mzdové podmínky.

Skladník/Skladnice – mzda až 32 000 Kč
Místo výkonu práce:
Střítež u Jihlavy (areál Jipocar).
Beneﬁty:
Příspěvek na penzijní připojištění, stravenkový paušál,
ﬁremní ﬁtness (v závodě v Komorovicích).
Kontakt:
iveta.slavikova@hranipex.com
+420 606 606 762
www.hranipex.cz
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