Skutecznie na rynku pracy- ABC rekrutacji

Skutecznie na rynku pracy – Wskazówki rekrutacyjne

Poznaj swoje
kompetencje

Przeanalizuj
rynek pracy

Ustal
strategię
poszukiwani
a pracy

Wyszukaj i
wybierz
oferty pracy

Sprawdź
potencjalnych
pracodawców

Stwórz
dokumenty
aplikacyjne

Przygotuj się
do rozmowy
rekrutacyjnej

Zaprezentuj
się na
rozmowie
rekrutacyjnej

Określ
warunki
zatrudnienia

Jak czytać ogłoszenia o pracę?

WAŻNE!


Przeanalizuj dokładnie wymagania pracodawcy i aplikuj na te oferty, których
niezbędne kwalifikacje rzeczywiście spełniasz żeby Twoje dokumenty nie były
wysyłane na darmo! Zaledwie 20% kandydatów, którzy odpowiadają na oferty nadają
się do danej pracy. Większość kandydatów przyjmuje zasadę - czym więcej tym lepiej,
co nie ma sensu.



Należy stawiać na jakość. Przygotować dokładnie dokumenty aplikacyjne, czytać
ogłoszenia ze zrozumieniem oraz odpowiadać tylko na właściwe ogłoszenia.



Dostosuj swoje CV do konkretnej oferty pracy podkreślając w swoim
doświadczeniu te oczekiwania, których wymaga pracodawca, wówczas istotnie
zwiększasz swoje szanse na możliwość zaprezentowania bezpośrednio swojej
kandydatury podczas rozmowy kwalifikacyjnej.



Przesyłaj tylko te dokumenty, o które prosi pracodawca w ogłoszeniu
rekrutacyjnym



Zawsze załączaj klauzule odnośnie zgody na przetwarzanie danych osobowych



Zawsze zaznacz na jakie stanowisko aplikujesz / podaj numer referencyjny
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Na co zwrócić uwagę?

Nazwa firmy

Miejsce publikacji ogłoszenia

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.

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.

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

Dane kontaktowe
Zwróć więc uwagę, na jakiej
domenie jest umieszczony
adres podany do kontaktu.
Wiarygodne firmy mają swoje
strony internetowe, a ich
pracownicy, konta e-mailowe
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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