ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ آﯾﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪ ﮐﺎریﺗﺎن ﺷﻮد

اﮔﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﻐﻞ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻧﺎم ﺧﻮد را در ﮔﻮﮔﻞ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ

وﻗﺘﯽ ﻧﺎم ﺧﻮد را در ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک و
ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ
در آﯾﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺼﺪی دارﯾﺪ ،اﮔﺮ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺮدرآﻣﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ وﺟﻬﻪ ﺷﻤﺎ در ﻓﻀﺎی
آﻧﻼﯾﻦ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﺷﻪای ﺑﻪ اﻫﺪافﺗﺎن وارد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی روزاﻧﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﯾﺎ آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻗﺼﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﺎم ﺷﻤﺎ در ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪاﺧﺒﺎر
ﺑﺪی ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﮑﻨﺪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢاش ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان اﺳﻢ ﺷﻤﺎ را ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﺨﺖ در اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ .در واﻗﻊ ،ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺧﯿﺮی ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ  Job-Hunt.orgﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺣﺪود  40.6درﺻﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ اﺳﻢ ﺷﻤﺎ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺻﻔﺤﻪ اول ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻫﻢ از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮﻓﻖ و ﮐﺎرﮐﺸﺘﻪ در ﮐﺴﺐوﮐﺎرﺗﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.
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ﭘﺲ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ "ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺴﺎزﯾﺪ"
 ۸ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺎﭘﯿﻔﺎی ﺑﻪ ﮐﻼسﻫﺎی ﺗﻮﻧﯽ راﺑﯿﻨﺰ و ﺗﯿﻢ ﻓﺮﯾﺲ ﻣﯽروﻧﺪ
»ﺳﻮزان ﭘﯽ.ﺟﻮﯾﺲ« ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺟﺴﺘﺠﻮی آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎر ،و ﻣﺎﻟﮏ و اﻧﺘﺸﺎر دﻫﻨﺪه  Job-Hunt.orgدر ﺧﺼﻮص ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧﺪ ﻧﻈﺮات ﺟﺎﻟﺒﯽ دارد.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ درﺑﺎره اﯾﻦﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﻣﻮرد آنﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ را در ﻣﺤﯿﻂ آﻧﻼﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﮐﺎر ﺳﺎده ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان
ِ
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ".
در زﯾﺮ ﺳﻪ راه ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ،ﮔﻮﮔﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺎدوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺌﻮاﻻت آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ .وﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﻪﺣﺎل ﺷﺪه
ﺑﻪاﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻤﺎم رﻣﺰورازﻫﺎی ﺧﻮد را ﻓﺎش ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اول از ﻫﻤﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ از ﺑﺎتﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻓﻀﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ،اﻋﺘﺒﺎر وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﮐﻪ اﻃﻼت ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﺷﺪه روی ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻌﺮوف و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
در ﺻﻔﺤﻪ اول ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ را در ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻼگﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن
داده ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﺗﺎن در رأس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن اﯾﻦ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ دارد

اﮔﺮ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط در ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﺗﻮﯾﯿﺖﻫﺎی ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ دارﯾﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ
ﺿﻌﯿﻔﯽ دارﯾﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ از آن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﻮﯾﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :اﮔﺮ ﻋﻼﺋﻖ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ دارﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﻈﺮات و ﻋﻘﺎﯾﺪﺗﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و در
ﯾﮏ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻧﺎم ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻧﺘﺸﺎرﺷﺎن دﻫﯿﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ
ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ در ﻣﺤﯿﻂ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪوﺣﺸﺖ
ﺑﯿﺎﻧﺪازد".
ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪآن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ وﺟﻮد ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮاد
دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻓﯿﺴﺒﻮک دارﻧﺪ .اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاب
ﺷﺪن وﺟﻬﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎریﺗﺎن ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻫﻤﻮاره از ارﺟﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﺎم ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞﺗﺎن.
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ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش دورﮐﺎری ﺷﮑﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
 ۱۲اﺑﺰاری ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎرش ﻧﯿﺎز دارد
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ و اﻣﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ﻣﯽزﻧﯿﺪ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻣﻀﺎﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ
دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺮوﯾﺲ  ،Google Imageﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﮑﺲﻫﺎی
ﺷﻤﺎ را در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ اول از ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎن داده
ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺟﻮﯾﺲ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎﻣﻞ در ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد .ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ،اﻋﺘﺒﺎرﺗﺎن اﻓﺰاﯾﺶ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ  500ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮﻓﻖ در
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﺗﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎارزﺷﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﺮﮐﺖﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ را ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪدﺳﺖ آورﯾﻢ

ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺎمﺗﺎن روی ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ارزش
ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ .ﯾﮏ راه ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر و ﺷﻬﺮت ،ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد را
در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ در آن ﻋﻀﻮ ﺷﺪهاﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺟﻮﯾﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺧﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺘﯿﺪ را ﺑﻪاﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ .از
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﻣﺪﯾﻮم" ﯾﺎ "ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ" اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻋﺘﺒﺎرﺗﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .راه دﯾﮕﺮ ،اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻼگ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﺬب وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﻮﻧﺪ و اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺟﻮان ﺑﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﮐﺎر در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،هﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻧﺎم ﺧﻮدﺷﺎن را در ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪدﯾﮕﺮان ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻬﺮت و
اﻋﺘﺒﺎرﺷﺎن در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺮﻓﻪای آنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺷﻮد.
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