Jak skutecznie szukać pracy
Zanim wyślesz CV
CV, czyli życiorys, oraz dołączony do niego list motywacyjny mają zainteresować pracodawcę twoją osobą. Rozmowa kwalifikacyjna ma zaś przekonać pracodawcę, że to właśnie ty jesteś najlepszym kandydatem na to stanowisko. To dwa bardzo ważne etapy, które należy przejść, aby uzyskać zatrudnienie. 
Dlatego też powinniśmy bardzo starannie napisać swój życiorys i przygotować się do rozmowy z przyszłym pracodawcą. Kto nie opanował jeszcze tych umiejętności, może skorzystać z porady fachowca, zapisać się na kurs lub sięgnąć po poradnik. 
Jednak nawet perfekcyjne opanowanie powyższych umiejętności nie zagwarantuje nam, że otrzymamy pracę. Są to tylko "techniki" przybliżające nas do celu. 
Hazardziści
Znam wiele osób, dla których poszukiwanie pracy to swoiste hobby. Mają już przygotowanych kilka listów motywacyjnych i kilka... życiorysów! Kiedy tylko nadarza się okazja, montują odpowiednie dokumenty i szybciutko wysyłają pod wskazany adres. 
Prędzej czy później coś się trafi - powiadają. Z takim podejściem lepiej grać jednak w totolotka. Jeśli nawet uda im się znaleźć pracę, po jakimś czasie znajdują się znowu w punkcie wyjścia.
Przebieraj w ogłoszeniach
Zanim wyślesz CV, zapytaj siebie, czy to jest właśnie to ogłoszenie, na które czekałeś. Czy jesteś gotów podjąć wyzwanie i co chcesz dać w zamian? Wyobraź sobie, że uzyskałeś tę posadę - czy da ci ona zadowolenie? Jeśli odpowiesz na te pytania pozytywnie, możesz wysłać swoją ofertę.
Specjalista, radzi jak skutecznie szukać pracy: 
	Nigdy nie odpowiadaj na ogłoszenie tylko dlatego, że ono po prostu jest. Jest to strata czasu, niezależnie od tego, czy zostaniesz przyjęty, czy nie. Jeśli sytuacja finansowa zmusza cię do szybkiego podjęcia pracy, postaraj się, aby ta praca była możliwie najbliższa temu, czego szukasz. Staraj się z każdej pracy wyciągnąć jak najwięcej korzyści dla siebie, nie tylko finansowych. 
	Unikaj ogłoszeń oferujących łatwe i szybkie pieniądze. Gdyby ogłoszenie było prawdziwe, wszystkie stanowiska byłyby już dawno obsadzone. 
	Patrz na ludzi, z którymi przyjdzie ci pracować. Jeśli zostaniesz mile zaskoczony, przyjrzyj się uważniej tej ofercie. Jeśli się rozczarujesz - uważaj. Spytaj nie tylko o plusy, ale i minusy przyszłej pracy. 
	Bądź otwarty na wszystkie propozycje, niejedna może cię mile zaskoczyć. 
	Spytaj o perspektywy na przyszłość, nie będziesz przecież stać w miejscu. 
	Jeśli to możliwe, zobacz jaka atmosfera panuje w pracy. Postaraj się ustalić samemu, jakie perspektywy na przyszłość ma wybrana przez ciebie firma. Jeśli sam nie potrafisz podjąć decyzji, nie szukaj potwierdzenia u osób z którymi aktualnie pracujesz. Jeśli potrzebujesz opinii, niech będzie to opinia fachowca. Opinia hydraulika o pracy agenta ubezpieczeniowego jest mało wiarygodna. Opinia agenta o pracy hydraulika - również.
	Nie bój się wynagrodzenia prowizyjnego, jeśli naprawdę jesteś dobry. Przynajmniej będziesz mieć wpływ na swoje zarobki. 
	Nigdy nie pozwól, by scenariusz twojego życia napisał ktoś inny, niż ty sam



