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Poszukujący pracy musi zadbać, by CY trafiło do właściwej osoby w firmie
PROBTEM CEYTETI*IIfi
Do kogo wysyłać CV i Iist motywacyiny, jeśli|irma
nie oglasza rekutacji, a chcia|bym w niej pracować?
Czy życiotys powinno otrzymać ki|ka osób? czy
takie plóby zdobycia posady są dobrze odbierane?
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PoszrĄ|ąc pracyw upragnionej firmie, można oczy-
wiście wysłać dokumenty aplikacyjne, nawet gdy fir.
ma nie ogłasza rekrutacji na dane stanowisko' Być
może dokumenty te zostaną zacholrane na poczet
przyszĘeh potrzeb rekrutaryjnych firmy. Najsku-
teczniej jest przedstawić swoje CV osobom odpowie-
dzialryrm za HĘ jak róvmież osobie zarządzającĄ
tym obszarem biznesq w kórym poszukująry pracy
chciałby pracować. Nie zawsze musi to być jednak
dyrekor działu -wzależności od poziomu stanowi-
ska _ czasem wystarczy, żejest to np. kierovrnik kon-

ketnej komórki' optóe' dobrze umotywowanego li-
stu przewodniego (wformie e.maila) trzeba zadbać,
by dokumenty trafiĘ do właściwej osoby. Można za-
dzwonić do recepcji firmy i dowiedzieć się, ko kon.
ketnie zatrudniony jest na daqm stanowisku kie-
roumiczym i poprosić o jego.adres e.mailowy. Pro.
blem w t5rm, że nie zawsze tego typu informacje są
udostęniane osobom z zewnątrz' Kiedyjednakuda
się aplikującemu pokonać tę przeszkodę, wartojest
kilka dni późrnej wykonać telefon do osób, któĘrm
wysłaliśmy CV izapytać, czy zapozldisię już z kan-
dydaturą i czy możemyliczyć na spotkanie w nąjbliz.
szJrm czasie. Nie nalezyprzesadzać z częstotJiwością
przypominania się, bo tego typu zachowanie może
wywołać skutek odwrotny do zamierzonego.
Inna kwestia doryczy porycji negocj aryjnej, w jakiej
kandydat w takim przypadku sam siebie stawia.
Przesyłając swoje CV bezpośrednio, pokazuje, że ma
bardzo wysoką motywację do podjęcia danej pracy.

Lepiej jest zachować pewien dystans, który umożli-
wia wynegocjowanie dla siebie lepszych warunków
finansowych. Dlatego najskuteczniejszą drogą dla
kandydata poszukującego pracy jest zgłoszenie się.
do firm rekrutacyjnych. Mają one nie tylko lepszy
dostęp do osób deqrzyjnych w firmaĄ jak również
posiadają szerszą wiedzę na temat aktualnego ryn-
ku prary. Ponadto headhunterzy sq osobiście zainte.
resowani, aĘ promowany przez nich kandydat miał
dostęp do kilku ofert i mógłwybrać najbardziej dla
siebie korzystną. Pewnym wyjściem jest również
zgłoszenie się do headhuntera, któryw swoich refe-
rencjac}r prowa dztłb ądź nadalprowadzi projekty re-
krutaryjne dla firm, które leżąw obszarze jego zain.
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