1. Stratégia mindenekelőtt
Akár váltanál, akár az első komolyabb állásodat szeretnéd elnyerni,
vagy gyakornoki munkát keresel, szánj időt és energiát a gondos
előkészítésre, mielőtt bárhová is jelentkezel!
Tudatosítsd, hogy Te mit és miért szeretnél!
Tisztázd magadban, hogy számodra mi fontos,
milyen munkát végeznél szívesen,
milyen munkakörben tudod magad elképzelni.
Ha céljaidat, elképzeléseidet, útkeresésedet szívesen átbeszélnéd egy
szakértővel, igénybe veheted a Hallgatói
Támogatás ingyenes egyéni karriertanácsadását:
careersupport@uni-corvinus.hu

2. A keresésben is növelheted a hatékonyságodat
Figyeld az egyetemi karrier hírlevelet! Ha korábban a Neptunon
keresztül még nem iratkoztál fel rá, ITT tudod megtenni. A jól ismert
klasszikus álláskeresési csatornák mellett (állásportálok,
diákszervezetek, szakkollégiumok, facebook csoportok, különböző
szakterületek tematikus oldalai) rendszeresen ellenőrizd a
vágyott cégek saját karrier oldalait, közösségi média felületeit is,
mert a nyitott pozíciók jelentős része nem kerül meghirdetésre.
Proaktívan is elküldheted jelentkezési anyagodat a kiszemelt
munkáltatóknak. A LinkedIn-en a Jobs menüpont böngészése mellett
kövesd a szakterületed legfontosabb oldalait, és a meghatározó
szakemberek posztjait! A LinkedIn algoritmus magasabb szintű
láthatósággal honorálja az aktivitásodat.

3. Mozgósítsd a kapcsolataidban rejlő erőforrásokat!
Sok pozícióhoz nem hirdetés segítségével,
hanem ismeretség útján keresik meg a jelölteket.
Ilyenkor a személyes ajánlás - mint egyfajta támogatott kiválasztási
módszer - előszűrőként funkcionál.
Hogyan építs a személyes kapcsolatrendszeredre?
Bátran kapcsolódj, merj nyitni, segítséget kérni!
Oszd meg az ismerőseiddel, tanáraiddal, hogy elhelyezkednél, vagy
váltanál, és mondd el, hogy milyen munkát szeretnél!
Ez akkor is jól jön, ha nem állást, hanem freelancer munkát keresel.
Ha gyakornokként dolgozol valahol, a munkahelyeden is beszélgess a
terveidről. Egy 2018-as felmérés szerint a
gyakornokok majdnem fele marad később is az adott cégnél.

4. Céltudatosság és rendszer
Álláshirdetéseket találni könnyű, de az, hogy milyen állásokra pályázol,
már önmagában egy döntés, a jelentkezéseiddel Te is választasz.
Mielőtt pályáznál egy állásra, értelmezd, hogy miről szól az adott
kiírás, és ha valami nem tiszta, járj utána!
Képzeld el magad többféle helyen, többféle pozícióban,
képzeld el egy 1 évvel későbbi munkanapodat!
Mit üzennek a felmerülő érzéseid, gondolataid?
Az elárasztásos módszer helyett (amikor minden olyan álláshirdetésre
elküldöd a jelentkezésed, ami kicsit is érdekel) célszerűbb az
önismereti és kompetencia alapú megközelítést választanod.
Tudatossággal hamarabb találhatod meg a valóban Hozzád passzoló
pozíciót, és a folyamat során szükségszerűen előforduló
elutasítások számát is csökkentheted.
Arra is szánj időt, hogy a jelentkezéseid, folyamataid
menedzseléséhez kialakítsd a saját, jól követhető rendszered!

5. Vedd komolyan a bemutatkozó anyagod összeállítását!
Ha eldöntötted, hogy jelentkezel egy állásra,
rakd össze az adott pozícióhoz igazított bemutatkozó anyagodat,
kompetencia alapú CV-det!
Ha elég időt és energiát fordítasz rá, ez már egyfajta felkészülés is
az interjúra. A kiválasztással foglalkozó HR szakemberek,
recruiter-ek sok pályázatot kapnak,
rövid idő alatt kell úgy hatnia a jelentkezési anyagodnak
(legyen az akár önéletrajz, 1 perces videós bemutatkozás, vagy egyéb),
hogy kíváncsiak legyenek Rád élőben is.
Ellenőrizd velünk az önéletrajzodat ITT!

6. Mit mutatsz magadról a digitális világban?
A kiválasztással foglalkozó szakemberek a hivatalos
pályázatok mellett a közösségi médiás jelenlétük alapján is
szűrhetik az álláskeresőket. Üzennek rólad netes
profiljaid, posztjaid, vagy blogbejegyzéseid is.
A szakmai témájú közösségi jelenlét (mint például
webinárokon, meetup-okon való részvétel, vagy szakmai
diskurzusokba való bekapcsolódás a tematikus közösségi
felületeken, csoportokban, stb.) támogathatja az álláskeresést,
és a kapcsolati rendszered épülését is.

7. Felkészültél? Vigyázz, kész, rajt!
Miután elküldted a jelentkezésed, bármikor megcsörrenhet a
telefonod. Nyugalom, ha az első pontot kimaxoltad, nem érhet
meglepetés, önazonos és hiteles leszel. Készülj fel, sőt, akár gyakorold
is, mit és hogyan mondanál, ha egy váratlan telefonos interjún 1-2
percben kellene frappánsan bemutatkoznod (felvonó teszt vagy
elevator speech). Ha meghívnak online vagy személyes interjúra, arra
is tudatosan készülj, hogy a stresszes helyzetben is
legyenek átgondolt, valódi és frappáns válaszaid a felmerülő
kérdésekre.

+ 1. Elő a mentális szörfdeszkákkal, jöhetnek hullámok is!
Tervezz hosszútávon, bízz magadban, és őrizd a motivációdat! Az
elhelyezkedési/váltási folyamat komplex, sok összetevője van, ezért
előfordulhat, hogy az általad elképzeltnél
hullámzóbban alakul.
Vannak olyan faktorok (pl. aktuális gazdasági környezet), melyeket nem
befolyásolhatsz.
A pillanatnyi kudarcok sem biztos, hogy Rólad szólnak,
hiszen egy pozícióra akár 100-an is jelentkezhetnek,
de csak 10 főt hallgatnak meg,
és végül egyvalakivel kötnek szerződést.
Ha egy adott ponton úgy érzed, hogy elfáradtál,
netán elkeseredtél, akkor kérj támogatást, segítséget!
Hozzánk is fordulhatsz, ha jólesne szakértővel is átbeszélni, hogy hogyan
haladsz: careersupport@uni-corvinus.hu
Tartsd a fókuszt a céljaidon,
és hamarosan Te leszel az, aki elnyeri a vágyott pozíciót!

Tréningek, tanácsadás
Hallgatói Támogatás
careersupport@uni-corvinus.hu

