كيف تبحث

عن وظيفة؟
التخرج ،فلم يعد البحث
البحث عن وظيفة من أكبر التحديات التي تواجه الشــــــباب بعــــــد
ُّ
عــــــن العمل مجرد انتظار للوظائف الحكومية حتى تطــــــرق باب بيتك كما كان يحدث في
طويــــــا لعلّ ك تجد
الماضــــــي ،فهذا األمــــــر لم يعد موجوداً  ،بل ال بد أن تســــــعى وتبحث
ً
الوظيفة المناسبة لك في يوم من األيام.
واإلحباط ،ولكن
َ
اليأس
ــــــد َر
َ
نحن هنا ال لنُ َص ِّ
لنســــــاعدك في التعرف على طرق البحث
عن وظيفة مالئمة؛ حتــــــى ال تصبح مجرد
رقم آخر ُيضــــــاف لطلبــــــات التوظيف في
العديد من الشركات.
مؤهلك
عند البحث عن وظيفة لن يكفيك
ّ
الدراسي وشــــــهاداتك العلمية ،بل تحتاج
كل مــــــا تمتلكه مــــــن ُق ُدرات
معها إلــــــى ّ
شــــــخصية ،إضافــــــة إلى كيفيــــــة تقديمك
لنفســــــك ،والتحاور مع المديرين ،وكذلك
اســــــتخدامك ألفضــــــل طــــــرق البحث عن
وظائف.
إعداد السيرة الذاتية:
قبل الشروع في عملية البحث عن وظيفة
هناك عــــــدة خطوات ينبغــــــي االنتباه لها،
وااللتــــــزام بها حتى تضمــــــن الحصول على
أن الســــــيرة
الوظيفــــــة ،ومن ذلك أن تعلم َّ
الذاتيــــــة الجيــــــدة هي عنوانك وســــــاحك
األول فــــــي مواجهة الشــــــركات ومديري
التوظيف ،ولــــــذا عليك االهتمــــــام بكتابة
ســــــيرة ذاتية رصينة ،والتأكد من اكتمالها
بــــــكل المعلومات والبيانــــــات الخاصة بك،
خلوها
وطرق االتصال بــــــك ،والحرص على ّ
مــــــن األخطــــــاء المطبعية؛ ألنهــــــا تعطي

انطباعاً سيئاً عنك؛ فليس من المنطقي أن
تتحمل مســــــؤولية العمل في شركة وأنت
تخطئ في حروف الهجاء!
كما يجب أن يكــــــون الخط واضحاً ومنظماً ،
واحرص على أن يكون شكل السيرة لطيفاً
وألوانها هادئة ،ويمكنــــــك إضافة cover
 letterأو رســــــالة إيجابيــــــة مع ســــــيرتك
الذاتية؛ تتحدث فيها عن الشــــــركة ،ومدى
جديتك في االلتزام بالعمل معها ،ولماذا
ترغــــــب بالعمل فيهــــــا؟ ،وتأكد من تحديث
السيرة باســــــتمرار ،فربما طرأ تغيير يفيدك
أثناء التقدم إلى الوظيفة.
ال تحاول أن تتذاكى وأنت تكتب الســــــيرة
الذاتية؛ بأن تضيف معلومات كاذبة عنك،
أو تتجمل على حســــــاب الشركة؛ بل احرص
على أن تكتــــــب المعلومات الصحيحة حول
مؤهالتك ،وسنوات الخبرة التي تمتلكها،
وقدراتك الشــــــخصية دون زيــــــادة؛ ألن كل
ســــــرعان ما سينكشف في المقابلة
شيء
َ
وستضع نفسك في موقف محرج.
عليــــــك أن تتحلــــــى بالصبر واتباع سياســــــة
النَّ َفس الطويل ،فلست وحدك َمن يعاني
ِمن البطالــــــة ولكن ماليين الشــــــباب في
العالم العربــــــي ،المثابرة والمحاولة الجادة
هي ما ســــــتُ وصلك لهدفك فــــــي النهاية،
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ألي
ولكــــــن اليأس واالكتئاب لــــــن يأخذاك ِّ
مكان.
اعمل علــــــى تطوير مهاراتك الشــــــخصية،
وتــــــدر ْب علــــــى كيفيــــــة تقديم نفســــــك
َّ
ســــــواء من خالل الســــــيرة الذاتية ،أو أثناء
مقابــــــات العمــــــل ،العمل في حــــــد ذاته
يحتــــــاج قدرات مثــــــل القدرة علــــــى العمل
تحت ضغــــــط ،أو العمل ضمــــــن فريق ،وأن
يكــــــون لديك طمــــــوح شــــــخصي أكبر من
مجــــــرد الحصــــــول على وظيفــــــة ،حاول أن
تطور من أساليب تفكيرك ،وأن تضع خطة
ِّ
لحياتك ومســــــتقبلك حتى تكون مستعداً
لمواجهة المشــــــكالت التــــــي قد تواجهك
في المستقبل.
يتم ســــــؤالك
أثناء المقابالت الشــــــخصية ّ
عن حياتــــــك وإنجازاتك قبــــــل التقديم في
هذه الشركة وصفاتك الشخصية التي لها
عالقــــــة بالعمل؛ عليــــــك أن تحرص على أن
تكون إجابتك قصيــــــرة ومقتضبة ،ولكنها
في الوقت نفســــــه صحيحــــــة وصادقة؛ ال
تتعمق فــــــي تفاصيل كثيــــــرة ،أحياناً كثيرة
يرجع الغرض من تلك األسئلة إلى رغبتهم
في معرفة الفائدة التي ســــــتعود عليهم
من توظيفك في شركتهم.
كيفية البحث عن وظيفة:
من أهم األفكار التــــــي ينبغي لك وضعها
فــــــي اعتبارك هي وضع خطــــــة بديلة قبل
البدء في عملية البحث؛ تحســــــباً للطوارئ؛
ألنك ال تعرف إلى أين ســــــيصل بك البحث،

هــــــذه الخطــــــة تلزمــــــك أن تتبع وســــــائل
قليال حتى
متعــــــددة ،وأن تقبل بالتنــــــازل
ً
تحصل على مرادك.
احصــــــل علــــــى المشــــــورة المهنيــــــة مــــــن
المتخصصين في البحث عن الوظائف على
ّ
شــــــبكة اإلنترنت ،وابحث عن من يساعدك
في كتابة السيرة ،وحتى تأهيلك النفسي
للمقابالت.
حدد الشــــــركات التي ترغب بالعمل فيها،
ِّ
وتعرف علــــــى تاريخها وأهدافها والمبادئ
التي تقــــــوم عليها وكذلــــــك األخالق التي
تحرص على اختيار موظفيها على أساسها.
من أفضــــــل طــــــرق البحث عــــــن وظائف:
استخدام شبكة اإلنترنت ،ومتابعة مواقع
التوظيف المنتشرة على الشبكة وصفحات
مواقــــــع التوصل االجتماعــــــي مثل موقع
لينكد إن الشــــــهير أو حتــــــى الفيس بوك؛
حيث تقــــــوم باإلجابة عن بعض األســــــئلة
الخاصة بــــــك ،وعن المجال الذي ترغب في
العمل بــــــه ،وكذلك المناطق التــــــي تُ َح ِّبذ
إيجاد وظائف بها ،والراتب الذي تظن أنك
تســــــتحقه ،وكيف يمكــــــن ألصحاب العمل
وبنــــــاء على إجاباتك عن هذه
االتصال بك،
ً
األســــــئلة تعرض عليك المواقع عدداً من
القوائم بوظائف مناسبة لك ،وأحياناً تقوم
بإرسالها عن طريق البريد اإللكتروني.
أن متابعة إعالنات الجرائد والمجالت
كما ّ
وإعالنات التلفزيون والراديو قد تجد فيها
أحياناً فرصاً مناســــــبة لوظائف ،ولكن هذه
الطريقة لن تكون نتائجهــــــا جيدة جداً ؛ ألن

عدداً كبيراً من الشركات اآلن استغنى عنها
لتكلفتها العالية ،واتجه لشــــــبكة اإلنترنت،
تجرب كل الطرق.
ولكن عليك أن ِّ
واحرص على استغالل عالقاتك االجتماعية
واإلنســــــانية في البحث عــــــن وظيفة ،وال
تَ ْستَ ِهن بهذه الطريقة؛ ففي عالمنا العربي
يتم اإلعالن
حوالــــــي  % 80من الوظائف ال ّ
أصال ،ولن يكــــــون بمقدورك الوصول
عنها
ً
إليها ّإل عــــــن طريق أحد معارفك ،ســــــواء
أكانوا أقاربك أو جيرانك أو أصدقاءك ،كما
أن بعض الشــــــركات تَ تَّ ِبع نظــــــام التزكيات؛
لذلــــــك عليــــــك أن تبحث عن معــــــارف لك
لديهم صالت لتسألهم عن وظائف شاغرة،
تنس أن تستمع لنصائحهم.
وال َ
المتخصصين في شــــــؤون التوظيف
بعض
ّ
يرون أن المشــــــاركة في األعمــــــال الخيرية
والتطوعية قد يســــــهم في مســــــاعدتك
فــــــي إيجاد وظيفــــــة؛ حيث إن مشــــــاركتك
ستساعدك في اكتســــــاب مهارات جديدة
كقدرتك على العمل ضمن فريق والتخلي
عن أنانيتك الشــــــخصية في سبيل مصلحة
الجماعــــــة ،وليس ذلك فقــــــط ،فمن خالل
العمــــــل الخيري سيتســــــنى لــــــك مقابلة
أشــــــخاص من أماكــــــن مختلفــــــة كثيرة قد
يكون أحدهم مديــــــر التوظيف في إحدى
الشركات الكبرى.
ومن طــــــرق الحصول على وظيفــــــة :زيارة
الشركات ،وتقديم السيرة الذاتية شخصياً ،
وهذه هي الطريقــــــة التقليدية في البحث
عــــــن وظائــــــف ،ولكــــــن عليــــــك التأكد من

أن الشــــــركة التي ســــــتذهب إليهــــــا تحتاج
َّ
لموظفين؛ حتى ال تضيع ســــــيرتك الذاتية
وســــــط الطلبات الكثيرة عندهــــــم ،وتُ َض ِّيع
الوقت دون استفادة.
إن مكاتب التوظيف دورهــــــا الوحيد إيجاد
ّ
فرص عمل مناســــــبة للشــــــباب ،وقد نجح
عدد كبير منهم فــــــي الحصول على عمل
من خاللها ،وذلك عن طريق إضافة اسمك
ومؤهلــــــك وبياناتك إلى قاعــــــدة البيانات
الخاصة بهم ،وهم يقومون بالبحث وإيجاد
ــــــم يقومون باالتصال بك،
الوظيفة ومن ثَ َّ
ولكن في مقابل مادي.
أن معــــــارض التوظيف التــــــي تقيمها
كما ّ
الشركات الكبرى كل فترة ،وعلى الرغم من
أن الشــــــركات تقيمها للتحدث عن إنجازاتها
وأعمالهــــــا؛ ّإل أنهــــــا أحياناً تكــــــون فرصة
جيــــــدة للبحث عن وظيفــــــة؛ حيث تتيح لك
فرصة التعرف على مديري الشــــــركة الذين
يشاركون في المعارض.
وهناك تطبيقات الهاتف الذكي وهي من
الطرق الناجحة في البحث عن عمل ،أو عن
طريق شــــــبكات االتصاالت؛ حيث يقومون
بإرسال رسائل نصية بوظائف خالية بصفة
دورية إلى هاتفك ،ومــــــن الممكن أن تجد
وظيفة مناسبة بين هذه الرسائل.
كل ما عليك هو أن تأخذ باألسباب المتاحة،
في التعليم والتدريــــــب ،وتطوير قدراتك،
وأن تســــــعى ألن تكــــــون شــــــخصاً متميزاً ،
وعندها ســــــتجد الوظيفة المناســــــبة لك،
وسيحالفك التوفيق بإذن الله.

