Пошуки джерел вакансій
Джерелом вакансій може бути будь-яка особа чи організація, яка може
запропонувати Вам роботу.
Джерело вакансій – це не тільки вакансії, що рекламуються.
Де слід шукати скриті вакансії?
Газети
Передивляйтесь будь-які газети, які можуть мати інформацію про відкриті
вакансії. Це дасть Вам можливість зробити пробні телефонні дзвінки або надсилати
листи.
Особливу увагу приділяйте публікаціям про:
 нові підприємства, які відкриваються у вашій місцевості;
 підприємства, які нещодавно підписали нові контракти і мають потребу в
додатковому штаті робітників;
 підприємства, які можуть розширюватися та відкривати дочірні підприємства.
Щорічний телефонний довідник «Золоті сторінки України»
По-перше, зверніться до кваліфікаційного індексу в кінці довідника. Там
наводиться більше 30 типів підприємств та організацій, які можуть допомогти Вам
зайняти потенційні посади.
По-друге, звертайте увагу не тільки на рекламу великих підприємств, але також і на
підприємства малого розміру. Невеликі підприємства потребують робочий персонал так
само, як і великі.
По-третє, передивлятись слід всі розділи довідника, в яких може бути потрібна
Вам інформація.
Кадрові агентства
Щоб досягти найкращих результатів, спробуйте зареєструватись в декількох
агентствах. Вони поділяються на групи:
- агентства, які працюють по заявках фірм і організацій, як державних, так і
приватних. Вони підбирають спеціалістів, отримуючи винагороду від
роботодавців. Тому заповнення анкети для Вас буде безкоштовним. В таких
агентствах працюють зі спеціалістами, які мають вищу освіту і певний досвід
роботи;
- агентства, які надають платні послуги. Тут раді всім, незалежно від віку і
освіти, тільки б Ви могли оплатити їх послуги. Вони не тільки безпосередньо
працюють з роботодавцями, але будуть підшукувати місце, яке задовольнить
Ваші вимоги;

- агентства, які
консультаційних послуг.
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Але пам’ятайте!
АГЕНТСТВА НЕ ГАРАНТУЮТЬ НІ КОНКРЕТНИХ СТРОКІВ ПОШУКУ
РОБОТИ, НІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВЗАГАЛІ!
Центр зайнятості
Регулярно ознайомлюйтесь з інформацією про вакансії що розміщені на стендах
(щоденно, якщо можливо). Іноді центри зайнятості забезпечують відомостями про
вакансії в інших місцевостях.
НЕ ЗАБУВАЙТЕ, ЩО ЦЕНТРИ ЗАЙНЯТОСТІ НАДАЮТЬ ДОДАТКОВІ
ПОСЛУГИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ВАШОМУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ.
Особисті контакти
Вам необхідно систематизувати перелік власних особистих контактів з друзями,
родичами, колишніми співробітниками тощо.
Друзі, знайомі та люди, з якими Ви зустрічаєтесь, можуть:
 знати про певні вільні робочі місця
 погодитись повідомити Вас, в тому разі якщо в них буде інформація про вакансії
 бути знайомі з людиною, яка залишає роботу
 знати певні підприємства чи організації, до яких має сенс звернутись в пошуках
вакансій
 мати інформацію про підприємства, які переїжджають в місцеві райони, чи
підприємства, які планують розширювати свою діяльність.
Люди, які працюють в організаціях, в яких Ви зацікавлені, можуть:
 знати про вакансію на своєму підприємстві;
 мати інформацію про звільнення з роботи людей на цьому підприємстві;
 домовитись про Вашу зустріч з директором чи менеджером;
 в разі, якщо підприємство планує приймати нові кадри, повідомити директора чи
менеджера про Вашу кандидатуру;
 передати директору чи менеджеру Ваше резюме.
Той, хто тільки-но почав працювати на новому підприємстві, міг:
 нещодавно звертатись у підприємство чи організацію, яка пропонувала вакансію
для людини Вашої кваліфікації.
Близькі друзі чи родичі можуть:
 запитати своїх знайомих, чи знають вони про будь-які відкриті вакансії.
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Той, хто працює в тій самій професійній галузі, що й Ви, може:
 взяти копії Вашого резюме та запропонувати їх особам, які можуть бути в них
зацікавлені.
Інші люди, які шукають роботу, можуть:
 знати або чути про вакансії, які зацікавили їх і можуть бути корисними для Вас.
Видання, що висвітлюють добровольчі та благодійні заходи.
Пам’ятайте, що добровольчі організації пропонують той тип роботи, який може
призвести до подальшого оплачуваного працевлаштування. Одночасно це буде
поповненням Вашого досвіду. Запис про участь в добровольчій роботі добре виглядає в
Вашому резюме. До благодійних організацій потім можна буде звернутись за
рекомендаційними листами.
Оголошення на стовпах та інша «література»
На зупинках громадського транспорту, на дошках об’яв, на дверях та ліфтах
будинків можна знайти безліч папірців з пропозиціями працевлаштування.
«Плюс» цього способу – ніяких зайвих рухів з Вашої сторони, об’яви самі
знаходять Вас.
НАЙЧАСТІШЕ ПІДХОДЯЩОЇ РОБОТИ ТАКИМ СПОСОБОМ НЕ ЗНАЙТИ,
МОЖЛИВА ТІЛЬКИ ТИМЧАСОВА І МАЛО ОПЛАЧУВАНА.
«Вільних пошук»
«Вільний пошук» - це заплановане систематичне відвідування або телефонування
підприємств і організацій, робота в яких могла б бути для Вас підходящою, В
організаціях, що Вас зацікавили, завжди залишайте свої анкетні дані, адресу, телефон.
Інші джерела пошуку вакансій:
 телевізійні телетексти;
 торгові журнали;
 місцеве радіо;
 бібліотеки;
 об’яви про вільні робочі місця, які рекламуються у вітринах крамниць;
 журнали «Пропоную роботу», «Нова робота», та ін.;
 галузеві інформаційні бюлетені;
 різні масові інформаційні заходи (ярмарки вакансій, аукціони спеціалістів, дні
відкритих дверей тощо);
 направлення ознайомлювальних листів;
 розміщення власних оголошень.
ПАМ’ЯТАЙТЕ:
ЦЕЙ СПИСОК ВКЛЮЧАЄ
НЕ ВСІ МОЖЛИВІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВАКАНСІЇ

