2014: Οι Πέντε Σηµαντικότερες Συµβουλές στην Αναζήτηση Εργασίας
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Οι εταιρείες λαµβάνουν καθηµερινά, εκατοντάδες βιογραφικά σηµειώµατα. Ελάχιστα όµως
ξεχωρίζουν στην διαδικασία προσέγγισης και προβάλλουν ιδανικά τον υποψήφιο. Μην
ξεχνάτε ότι το βιογραφικό έχει έναν και µόνον λόγο ύπαρξης: να κλείνει συνεντεύξεις. Αν
την προηγούµενη χρονιά, δεν σας κάλεσαν σε συνεντεύξεις, µπορεί να ευθύνεται και ένα
κακό (ή µέτριο) βιογραφικό σηµείωµα που δεν σας ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές σας για
µια θέση εργασίας
2.Προσεγγίστε µεγάλο αριθµό εταιρειών µε διαφορετικές µεθόδους αναζήτησης
Οι περισσότεροι υποψήφιοι επιλέγουν αποκλειστικά τις παραδοσιακές µεθόδους αναζήτησης
εργασίας, όπως είναι οι µικρές αγγελίες. Ωστόσο την ίδια µέθοδο επιλέγουν και χιλιάδες άλλοι
υποψήφιοι και για τον λόγο αυτό, ο ανταγωνισµός για µια θέση εργασίας είναι εξοντωτικός.
Βελτιώστε τις τεχνικές αναζήτησης περισσότερων εταιρειών και διαθέσιµων θέσεων εργασίας
και αυξήστε τα ποσοστά επιτυχίας σας
3.Προετοιµαστείτε για την συνέντευξη επιλογής
Η συνέντευξη για µια θέση εργασίας, ιδιαίτερα σήµερα, είναι µια απαιτητική διαδικασία, που
προϋποθέτει και την άριστη προετοιµασία σας. Σε καµία περίπτωση µην εµφανιστείτε σε
συνέντευξη χωρίς να είστε έτοιµος για να απαντήσετε σε σηµαντικές και κρίσιµες ερωτήσεις
που θα σας θέσει ο ενδιαφερόµενος εργοδότης. Έµπειρα στελέχη έχουν βγει εκτός
διεκδίκησης µιας αξιόλογης θέσης εργασίας, γιατί δεν κατάφεραν µε τις απαντήσεις τους να
πείσουν έναν εργοδότη να τους επιλέξει και δυστυχώς οι καλές θέσεις είναι περιορισµένες
4.Επενδύστε στην δια βίου εκπαίδευση
Αν έχετε διαπιστώσει ότι τα προσόντα σας είναι πλέον ανεπαρκή ή οι απαιτήσεις των
εργοδοτών αυξηµένες και διαφοροποιηµένες, είναι η στιγµή να επενδύσετε στο
σηµαντικότερο κεφάλαιο σας, την γνώση. Οι ειδικοί σηµειώνουν ότι το 60% των γνώσεων
που αποκτά ένας πτυχιούχος στον τοµέα του, απαξιώνεται µέσα σε µόλις 3 χρόνια! Αυτό
σηµαίνει ότι πρέπει να επιλέξετε τον τοµέα που σας ενδιαφέρει και να φροντίζετε συνεχώς
για την ανάπτυξη σας µέσα από σεµινάρια, νέα πτυχία, προσωπική µελέτη, ξένες γλώσσες,
νέες τεχνολογίες κλπ
5.Υιοθετήστε την αλλαγή και στην εργασιακή σας ζωή
Βρισκόµαστε σε µια περίοδο συνεχών και έντονων ανακατατάξεων. Αν µέχρι σήµερα, έχετε
εφαρµόσει τις παραπάνω τεχνικές και δεν έχετε καταφέρει να βρείτε αυτό που ζητάτε, ήρθε η
στιγµή να διαφοροποιηθείτε. Η απόκτηση ενός πτυχίου σε έναν συγκεκριµένο τοµέα ή η
πολυετής επαγγελµατική σας εµπειρία, δεν µπορεί να αποτελεί µια άγκυρα στην
επαγγελµατική σας ζωή. Αφουγκραστείτε τον παλµό της αγοράς, εξερευνήστε τις κλίσεις και
τα ταλέντα σας, γίνετε ευέλικτοι και θα δείτε νέους δρόµους και ευκαιρίες να ανοίγονται
µπροστά σας! Κρίση, σηµαίνει επίσης «η ικανότητα να παίρνει κανείς αποφάσεις»

