اﺻﻮل رزوﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﺮﻓﻪای

اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﺲ از ﻧﻮروز دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﺑﮕﺮدﯾﺪ؛ ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ده ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ!

ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺷﺮوع ﯾﮏ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﮐﺎر و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻐﻞ اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در
ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﺧﻮب و ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ .ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﺳﺖ .ﻣﺎ در
ده ﻣﻄﻠﺐ زﯾﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺻﻮل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﺣﺮﻓﻪای و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ را آﻣﻮزش ﺑﺪﻫﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ۱۰۰ ،روز اول ﭼﻪﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد!

 ۲۰ﻧﮑﺘﻪ رزوﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ از زﺑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ

ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت زﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ رزوﻣﻪای را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ در ﻧﮕﺎه اوﻟﯿﻪ
ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺶ ﺛﺎﻧﯿﻪ )ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ( زﻣﺎن ﺑﺮای ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ رزوﻣﻪﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در اداﻣﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را
اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺴﺮی اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ رزوﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در آن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 ۱۰ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺨﺪام و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ!

آﯾﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻐﻞ ﺗﺎزهای
ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در زﻣﺎن آﻣﺎده ﮐﺮدن ﯾﮏ رزوﻣﻪ ،اﮔﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی روز ﺑﺎزار را ﺑﻪ روزﻣﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ،آنﮔﺎه ﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﻤﺰد را در ﭼﮏ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻗﺮار دارد؟

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ؟

ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ،ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺴﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ﻓﺮدی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ،ﺑﻠﮑﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﺎری ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﺗﻮاﻣﻨﺪیﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﺑﻪ ﻣﻨﺜﻪ ﻇﻬﻮر ﺑﮕﺬارﯾﺪ .آﻣﺎدهﺳﺎزی ﯾﮏ رزوﻣﻪ
ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ درون ﯾﮏ رزوﻣﻪ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

اﮔﺮ ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ؛ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﮐﻤﮏﺗﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!

اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ روز ﺑﻪروز ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮی در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺣﺮﻓﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻫﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺪ .اﮔﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻗﺎﻃﻌﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﭼﻪﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؛
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺪی اﺳﺖ .وﻟﯽ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﮔﺮ از ﮐﺎر ﻓﻌﻠﯿﺘﺎن راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ اپﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 ۷ﺗﺮﻓﻨﺪ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻮانﻫﺎ

ﻧﺴﻞ ﻫﺰاره ﻫﻤﺎن ﻧﺴﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﻫﺰاره ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﯽ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﭘﻮلﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽﺗﺮی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ۱۰۰ ،روز اول ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪﺗﺎن را درﯾﺎﺑﯿﺪ

اﻏﻠﺐ آدمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﺪ روز اول ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ
ﺻﺪ روز را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺪت رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ۵اﺷﺘﺒﺎه آزاردﻫﻨﺪه در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﮐﺎری!

ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﺧﻮب و ﮔﯿﺮا اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪن اﺳﺖ .داﺷﺘﻦ ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﺧﻮب اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی در ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ دارد .اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ روزﻣﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار و ﺟﺬاﺑﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪن را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

 ۵اﺷﺘﺒﺎه راﯾﺞ زﺑﺎن ﺑﺪن در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻮاﻻت ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از آنﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮد و
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﻻ و ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﺪ؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﯾﮏ ﮐﺎر را دوﭼﻨﺪان ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردن ﯾﮏ ﺷﻐﻞ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ.

 ۲۰ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﯾﮏ رزوﻣۀ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ

اﺳﺘﺨﺪامﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﻣﯿﺎن ﺻﺪﻫﺎ رزوﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮ رزوﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ رﻗﻢ را ﺑﻪ ﺷﺶ ﺛﺎﻧﯿﻪ
رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ از ﻧﺮماﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﮐﺴﺮی از ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.

داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ :اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺮﺟﻊ آﮔﻬﯽﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﺮای ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر

 .دﯾﮕﺮ وﻗﺘﺶ رﺳﯿﺪه ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﮐﺎر و درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺟﺎی روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﺻﺪﻫﺎ آﮔﻬﯽ اﺳﺘﺨﺪام از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را روی ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
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