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Jeigu baiminatės, kad naujo darbo paieškos užtrunka dėl jūsų studijų ar prieš tai dažnai keistų pareigų bei darboviečių, šių faktų geriau neslėpkite.
Specialistai pataria dar savo CV išsamiai paaiškinti darbo kaitos priežastis ir nurodyti, kad mokslai nebus kliūtis. Be to, bedarbio statusu neapsiribokite –
imkitės bent visuomeninės veiklos.
Skaitytoja teiraujasi: „Dirbau pusę etato vienoje įmonėje metus, po to perėjau į kitas pareigas, kuriose nepilną darbo dieną išdirbau dar 4 mėn. Pradėjau
ieškoti kito darbo nuo liepos. Atrodo, CV parašytas gerai, bet niekas taip ir neskambina. Ar gali darbdavius gąsdinti darbo kaita? Galbūt man reikėjo
paminėti, kad dirbau pusę etato, nes darbą derinau su studijomis? Be to, ar darbdavius gąsdina tai, kad vis dar studijuoju magistrantūroje? O gal tiesiog
reiktų remtis dabartine ekonomikos padėtimi ir tiesiog laukti? Komentuoja Kristina Kovaitė verslo ir personalo konsultacijų UAB „Projekona“ direktorė: Iš
tiesų pastaruosius keletą mėnesių priėmimas į darbą yra sumažėjęs. Tai tikrai susiję su padėtimi rinkoje.Išėjimo priežastis ir faktą, kad studijos netrukdys
darbui, nurodyti tikrai verta. Ne dėl to, kad darbdavį kas nors iš paminėtų faktų gąsdintų, o tam, kad jūsų CV atrodytų patraukliau.Beje, rankų nuleisti
neverta, nes kažkas naujus darbuotojus priima, tik tai nebėra masinis reiškinys. Todėl reikia pagalvoti, kaip išsiskirti rengiant CV.Įsivaizduokite save
darbdavio vietoje: paskelbėte informaciją apie darbo vietą ir gavote 100 CV. Koks CV patrauks dėmesį ir bus išskirtinis? Pateikiu dažniausiai pasitaikančias
priežastys, dėl ko CV yra net nevertinamas:- tiesiog nereikia darbuotojo arba netinka išsilavinimas;- netinkama nuotrauka;- rašybos klaidos ir netaisyklinga
lietuvių kalba;- CV yra faktų kratinys ir nėra jokio išskirtinumo. Jeigu neturite didelės darbo patirties, dar nereiškia, kad neatkreipsite į save dėmesio. Gal
dalyvavote tam tikruose konkursuose, užsiimate visuomenine veikla, organizavote renginius mokykloje arba įdomiai leidžiate laisvalaikį. Būtinai visa tai
paminėkite. CV tikslas yra atkreipti į save dėmesį. Tad dokumentas būtinai turi išsiskirti ir savo taisyklingumu, tvarkingumu ir turiniu. Antras etapas bus, kai
jus pakvies į pokalbį. Jam būtinai reikia būti pasirengus: sužinoti, kokie dažniausiai užduodami klausimai pokalbio metu, suformuluoti atsakymus į juos.
Patikėkite, skirtas laikas tikrai atsipirks, nes jausitės užtikrinčiau ir darbdavys tai įvertins. Beje, laikotarpiu, kai nerandate darbo, visada verta užsiimti
visuomenine veikla, tikrai yra daug organizacijų, kurioms jūsų pagalbos reikia. Tokiu būdu ir praktiniai įgūdžiai gerės, ir darbo stažas nenutruks, ir
darbdaviams patraukliau atrodysite. Linkiu sėkmės!

