Skutecznie na rynku pracy- ABC rekrutacji

Skutecznie na rynku pracy – Wskazówki rekrutacyjne
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Jak czytać ogłoszenia o pracę? Na co zwrócić uwagę?
1. Informacje zawarte w ogłoszeniu
Nazwa firmy
Sprawdź dokładnie do jakiej firmy aplikujesz.
Wiarygodne ogłoszenia o pracę zawierają:
nazwę firmy, link do oficjalnej strony. Dzięki
temu możemy sprawdzić opinie i oceny byłych
czy obecnych pracowników firmy na forach
internetowych.

Nazwa i opis stanowiska
Rzetelne oferty zawierają dokładne informacje, bez
mylących i fałszywie obiecujących treści.

Miejsce publikacji
ogłoszenia
Korzystaj ze znanych portali pracy, gdyż firmy
umieszczające na nich swoje oferty
przechodzą weryfikację danych oraz numeru
NIP; minimalizuje to ryzyko publikowania
swoich danych w odpowiedzi na fałszywe
ogłoszenia.

Dane kontaktowe
Zwróć więc uwagę, na jakiej domenie jest
umieszczony adres podany do kontaktu.
Wiarygodne firmy mają swoje strony
internetowe, a ich pracownicy, konta emailowe na takiej domenie jak nazwa
strony

Historia publikacji ogłoszenia
W przypadku gdy stanowisko jest wielokrotnie ogłaszane, może to
oznaczać problemy firmy z pozyskaniem pracownika bądź dużą
rotację.
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Pamiętaj!
 Ogłoszenia zamieszczane, szczególnie na popularnych portalach, czy też
publikowane w ramach ogłoszeń drobnych w lokalnej prasie, które będą bardzo
skrótowe. Zwykle zawierają nazwę stanowiska, lokalizację i kontakt (tak jak w
przykładach poniżej. Upewnij się, że dzwonisz na numer bezpłatny a nie infolinię.
 W takiej sytuacji najlepiej zadzwoń i zapytaj o wszystkie szczegóły, aby upewnić się,
że praca jest legalna, bezpieczna, uczciwa.
 Postaraj się ustalić nazwę firmy, jej wiarygodność i wypłacalność (sprawdź czy taka
firma istnieje w KRS i KRD)
 Nie wysyłaj swoich dokumentów na adresy zawierające popularne, darmowe domeny
(np. interia.pl, wp.pl, o2.pl itp.).
 Unikaj aplikowania na oferty gdzie brakuje podstawowych informacji a w ogłoszeniu
widnieją informacje typu: „szybki zarobek”, „dobra stawka”, „wszystkiego Cię
nauczymy”
Przykłady:
Zwróć uwagę na niepokojące informacje zawarte w ogłoszeniu (np. konieczność odbycia kosztownego
szkolenia w ramach procesu rekrutacji, kontakt poprzez płatną infolinię, wymagania niezgodne z Kodeksem
Pracy).

2. Dopasowanie oferty do Twojego profilu zawodowego
WAŻNE!



Przeanalizuj dokładnie wymagania pracodawcy i aplikuj na te oferty, których
niezbędne kwalifikacje rzeczywiście spełniasz!
Dostosuj swoje CV do konkretnej oferty pracy podkreślając w swoim
doświadczeniu te oczekiwania, których wymaga pracodawca.
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