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Тема 5. Техніка пошуку роботи.
Тема уроку № 8. Загальний алгоритм пошуку роботи.
Пошук роботи вимагає не лише професійних знань, але і загальних
правил поведінки, вміння ефективно використовувати конкретні ситуації, що
виникають на кожному етапі.
Конкуренція при прийомі на роботу продовжує зростати, тому
знання певних правил, ситуації на ринку праці має стати в пригоді кожному,
хто шукає роботу.
Загальний алгоритм пошуку роботи можна розглядати
наступним чином:
Першим кроком у здійсненні успішного пошуку роботи є прийняття
рішення щодо роботи, яка Вам потрібна, і наскільки Ваша
кваліфікація відповідає необхідним вимогам.
1. Існує декілька поширених підходів до пошуку роботи, а саме:
— на основі власних бажань;
— з врахуванням потреб ринку праці;
— виходячи з особистого досвіду, професійних навичок та вмінь.
При цьому необхідно відповісти на наступні питання:
- Ким саме я хочу бути?
- Які необхідні для цього знання, вміння та навички?
- Для виконання якої роботи вони потрібні?
- Якими з них я володію?
- Чи користується професія попитом на ринку?
- Як і де її можна набути?
- Де і як можна за нею працевлаштуватись?
2. Для наступного кроку пошуку роботи необхідно підключити
роботу з джерелами вакансій та визначити методи пошуку роботи.
Джерелом вакансій може бути будь-яка особа чи організація, яка
може запропонувати Вам роботу. Джерело вакансій – це не тільки вакансії,
про які повідомляється, а і приховані вакансії.
До джерел вакансій можна віднести:
— засоби масової інформації (періодичні видання (газети, журнали),
телепередачі та телетексти, інформацію радіо);
— довідники та видання, які висвітлюють заходи роботодавців з метою
запрошення на роботу;
— оголошення про вакансії на дошках оголошень в громадських місцях, у
транспорті, біля підприємств;
— центри зайнятості та агенції працевлаштування;
— сайти в мережі інтернет;
— особисті контакти з іншими людьми;
— масові інформаційні заходи (ярмарки вакансій, дні відкритих дверей,
аукціони спеціалістів тощо).

3. Застосувати методи пошуку роботи:
— спілкування (зі знайомими, роботодавцями, працівниками підприємств,
спеціалістами стосовно підбору кадрів тощо);
— підготовка та розсилка резюме, рекомендаційних листів з пропозиціями
щодо власних послуг підприємствам, організаціям, установам;
— здійснення телефонних дзвінків на підприємства, організації і установи з
метою з'ясування можливості подальшої співбесіди.
4. Взяти участь у співбесіді.
5. Здійснити оформлення на роботу за умови позитивних результатів
співбесіди.
Домашнє завдання: Зробити опис особистого алгоритму пошуку роботи,
який, на вашу думку, найбільш ефективний. Обґрунтуйте свій вибір.

