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Paszport do kariery
Sytuacja na rynku pracy w 2007 roku
poprawia si´ z miesiàca na miesiàc, co
obrazujà wyniki cyklicznego raportu
serwisu jobpilot. Liczba ofert pracy dynamicznie roÊnie, pracodawcy zwi´kszajà zatrudnienie w poszczególnych
sektorach, specjaliÊci otrzymujà coraz
lepsze warunki finansowe.
Bioràc pod uwag´ rosnàce zainteresowanie zagranicznym rynkiem pracy,
g∏ównie wÊród m∏odych specjalistów
z 2 - 3 letnim doÊwiadczeniem, firmy
dzia∏ajàce w Polsce stajà przed wyzwaniem nie tylko zatrudnienia najlepszych kandydatów, ale przede wszystkim zatrzymania ich w strukturze organizacji. Efektem tej sytuacji sà wi´ksze nak∏ady poÊwi´cone na inwestowanie w kapita∏ ludzki poprzez cykl
szkoleƒ pracowników i budowanie relacji w firmach.
Jak pokazujà wyniki raportu pracy
z ostatnich 2 miesi´cy, zatrudnienie
w sektorze logistycznym w Polsce
utrzymuje si´ na podobnym poziomie.
Ponad 350 ofert miesi´cznie publikowanych w serwisie jobpilot.pl jest skierowanych do pracowników logistyki.
Pracodawcy poszukujà przede wszystkim Specjalistów ds. zakupów, Logistics Managerów oraz Spedytorów. Ponadto pojawiajà si´ oferty skierowane
do Specjalistów ds. Importu i Eksportu,
Planistów, Kierowników Magazynów
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Logistycznych oraz Specjalistów ds. treÊç dokumentu, która powinna byç
Frachtu Morskiego i Oceanicznego.
napisana prostym i zrozumia∏ym j´zykiem, bez nadu˝ywania specjalistyczneTradycyjnie najwi´cej ofert pracy po- go ˝argonu. Przed wys∏aniem dokuchodzi z Województwa Mazowieckiego, mentu potencjalnemu pracodawcy zaDolnoÊlàskiego oraz Ma∏opolskiego. wsze nale˝y sprawdziç tekst pod
W dalszej kolejnoÊci jest Województwo wzgl´dem stylistycznym i ortograficzÂwi´tokrzyskie, Podlaskie i Lubelskie.
nym. Kompromitacjà sà b∏´dy w pisowni oraz wynikajàce z naszej nieuwagi
Mimo, i˝ ofert pracy przybywa, a in- drobne literówki, które wp∏ywajà negaternetowe serwisy rekrutacyjne oferujà tywnie na odbiór naszego cv.
bezp∏atne porady i wskazówki dotyczàce prawid∏owego przygotowania cv,
Warto równie˝ zwróciç uwag´ na
wcià˝ ponad po∏owa aplikantów – jak uk∏ad danych w ˝yciorysie. Najcz´Êciej
wynika z naszych badaƒ – nie potrafi pos∏ugujemy si´ cv chronologicznym,
przygotowaç profesjonalnego ˝yciory- którego przyk∏ady do wykorzystania
su, który powinien byç zwi´z∏ym mo˝na znaleêç w internetowych serwiprzedstawieniem informacji o sobie sach pracy, mi´dzy innymi w Magazynie
i swoim przygotowaniu zawodowym. Kariery serwisu jobpilot.
Esencjà dobrze przygotowanego cv,
który mo˝e staç si´ naszym paszporJeÊli zachodzi taka potrzeba, mo˝etem do rozpocz´cia kariery zawodowej my równie˝ przygotowaç cv funkcjonalw nowym miejscu pracy, jest przejrzy- ne, korzystajàc równie˝ z praktycznych
sty uk∏ad graficzny oraz krótka i zrozu- wskazówek serwisu.
mia∏a treÊç. Kolejne aspekty, na które
nale˝y zwróciç uwag´, to forma graficzOstatnià kwestià, którà chcia∏am pona dokumentu oraz j´zyk wypowiedzi. ruszyç, jest mo˝liwoÊç za∏àczenia do cv
Wed∏ug przyj´tych ogólnie zasad, cv zdj´cia. Cz´sto aplikanci zastanawiajà
nie powinno przekraczaç 2 stron. Do- si´, czy do∏àczenie zdj´cia mo˝e wp∏ybór czcionki i szablonu graficznego jest nàç na podj´cie decyzji o zaproszeniu
dowolny, nale˝y jednak pami´taç, i˝ kandydata na interview, a w efekcie na
pierwszym atutem naszego cv powinna zwi´kszenie szans na zatrudnienie. Jak
byç jego przejrzystoÊç. Nale˝y si´ wy- wynika z badaƒ, do∏àczenie zdj´cia do
strzegaç artystycznych rozwiàzaƒ gra- cv znacznie zwi´ksza zainteresowanie
ficznych i u˝ywania kilku kolorów ˝yciorysem; do tego stopnia, i˝ najczcionek. Równie wa˝na jak forma jest pierw rekruter spojrzy na zdj´cie, a potem zapozna si´ z treÊcià dokumentu.
W efekcie fotografia mo˝e mieç znaczenie decydujàce w ocenie kandydata.
Dlatego w∏aÊnie jeÊli ju˝ decydujemy
si´ na zamieszczenie fotografii, powinna byç ona formalna, dobrze uj´ta, a co
najwa˝niejsze – aktualna. Mi∏a aparycja
i dobra prezencja mo˝e byç dodatkowym atutem kandydata, którego wiedza i kompetencje zostanà zweryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Warto pami´taç o podstawowych
zasadach przygotowania profesjonalnego cv, które jest niezb´dnym paszportem w podró˝y do osiàgni´cia sukcesu
w ˝yciu zawodowym.

