Zaměstnání
Hledáte práci? Prodejte se
Ucházíte se o zaměstnání, prodáváte svou kvalifikaci, své dovednosti a
schopnosti?
Chce-li někdo něco prodat, musí obvykle investovat do reklamy a
zaujmout. Vaší reklamou je tzv. osobní portfolio, které o sobě zpracujete a
předáte zaměstnavateli.
Hlavní součástí této dokumentace je strukturovaný životopis, který přehledně shrnuje údaje o vaší kvalifikaci, profesních kvalitách a dosavadní profesní kariéře.
Dále sem patří kopie vašich vysvědčení, osvědčení, certifikátů, přiložit
můžete i svou fotografii. K tomu všemu patří průvodní nebo motivační
dopis.
Jestliže jste s potenciálním zaměstnavatelem již jednali, pošlete mu dokumenty, které po vás vyžaduje.
Pokud zaměstnavatele zaujmete a pozve vás k osobnímu pohovoru či k
výběrovému řízení, nastane druhé kolo vaší prezentace. Zde již nebudete mít
čas rozmýšlet si odpovědi jako při psaní životopisu nebo žádosti o přijetí.
Pracovní pohovory nemusí nutně probíhat tváří v tvář. Obzvlášť pokud si
hledáte uplatnění v zahraničí. Mezi nejpopulárnější způsoby komunikace na
dálku patří video chat. Proto je důležité se na pohovor důkladně připravit,
abyste nebyli zaskočeni.
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Vláda navýšila
životní minimum
O 10 % se od 1. dubna mimořádně navýšilo životní a existenční minimum.
Schválila to vláda v reakci na současnou situaci domácností spojenou
s vysokou inflací a růstem cen energií.
Navýšení životního a existenčního
minima má dopad i na některé sociální dávky.

Navíc: Rodiny dostanou
jednorázový příspěvek
5 tisíc korun na každé
dítě do 18 let.
Předpokládaný termín
výplaty je srpen 2022
Více peněz dostali ti, kteří pobírají příspěvek na živobytí, doplatek na
bydlení či příspěvek při pěstounské
péči.
Navýšila se také mimořádná okamžitá pomoc. Zvýšil se počet rodin,
které dostanou přídavek na dítě a
porodné.
Opatření se dotklo přibližně 360
tisíc příjemců dávek, navýšení se projeví už v jejich dubnové výplatě.
„Navýšení životního a existenčního
minima o 10 % odráží přibližný nárůst
spotřebitelských cen. Výše těchto částek
tak bude odrážet nezbytné náklady na
potraviny a ostatní základní potřeby,“
uvedl ministr práce a sociálních věcí
Marian Jurečka.
Navýšení se promítlo do některých
dávek – přídavku na dítě, porodného, příspěvku na živobytí, doplatku
na bydlení, příspěvku při pěstounské
péči či mimořádné okamžité pomoci.
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