Musíme si pomáhat
Ukazuje se, že velké procento zaměstnanců získalo
svou práci díky doporučení známého. Ti jsou občas
samotnými zaměstnavateli peněžní odměnou
motivování, aby doporučili někoho ze svého okruhu
přátel. Nestyďte se a začněte se vyptávat – „Lína
ústa, hotový neštěstí“.

MANPOWER PORADNA

Rady a tipy
při hledání
nové práce
Práci můžete najít zde:

www.prace.cz
www.jenprace.cz
www.pracezarohem.cz
www.inwork.cz
www.jooble.cz

Úřad práce

Rekvalifikace může být cesta

Kam posílat svoje životopisy?

Profese vznikají a zanikají a poptávka
zaměstnavatelů se může měnit. Pak můžete ÚP
požádat o zprostředkování (a proplacení)
vhodné rekvalifikace. Důležité je, abyste byli
registrovaní na úřadě práce jako uchazeči
nebo zájemci o zaměstnání. Pak vás čeká
pohovor s úředníky, kteří posoudí, zda je ve
vašem případě změna profese účelná (tedy
jestli s novou odborností lépe najdete nové
místo).

Líbila by se Vám práce v továrně nebo ve
skladu ve vašem městě?
Podívejte se na jejich webové stránky na volné
pozice. V případě, že tam nic vhodného
nenajdete, neváhejte svůj životopis tam poslat
stejně. Nesehnali jste email? Nevadí, svou
nabídku zašlete postaru poštou.

Kurz si můžete vybrat sami nebo kurz vám
může pomoci vybrat úředník. Pokud si
rekvalifikaci zařídíte sami, ÚP požádáte
„pouze“ o schválení a proplacení.

Zase ty internety

Nečekejte pasivně na nabídku
práce
Hledání práce je vlastně taky práce, a to na
plný úvazek. Pomůže vám v tom listování
v novinách a čtení inzerce, internet, vývěsková
tabule ve městě, vylepené letáky nebo třeba
známí.

Životopis je základ
Nečekejte se založenýma rukama na novou
práci, ale snažte se sami. Připravte si
jednoduchý životopis, ve kterém vašeho
zaměstnavatele seznámíte s tím, jaké máte
zkušenosti a v čem vynikáte. Pro každého
zaměstnavatele životopis upravte tak, aby byl
právě pro něj atraktivní. Vzory životopisů
najdete na webu, stačí do vyhledávacího okna
zadat: „Jak napsat životopis“

Kde ještě shánět práci

Další možností, jak hledat práci a nabízet
svoje zkušenosti, jsou tzv. jobportály. Jedná se
o internetové stránky, na kterých firmy nabízejí
volná pracovní místa. Vyhledávání funguje
například podle místa, kde chcete pracovat,
podle profese, kterou chcete vykonávat atd.
Podívejte se na tyto stránky:
www.prace.cz
www.jenprace.cz
www.pracezarohem.cz
www.inwork.cz
www.jooble.cz

Mějte oči na šťopkách
Internet není všemocný, nabídku práce
najdete i v novinách, časopisech nebo ve
speciálních inzertních tiskovinách. Občas se
firmy vyvěšují letáky či plakáty s nabídkou
volných pracovních míst. Mějte oči na
šťopkách a pokud něco zajímavého uvidíte,
inzerát si opište nebo jej vyfoťte a doma na
něj v klidu odpovězte.

