چگونه یک شغل پیدا کنید
با همه ی برگه کاریهایی که داریم یا دستورالعملهایی که چگونه یک شغل باید پیدا کنیم  ،باید یک یادداشتی
:از واقعیت برداریم که همانطور که کتاب جیمز میگوید
هان ،ای کسانی که میگویید ،امروز و فردا به فالن شهر خواهیم رفت و در آنجا یک سال بسر 13
خواهیم برد و تجارت خواهیم کرد و نفع خواهیم برد
به عوض آنکه باید گفت که ،اگر خدا بخواهد ،زنده میمانیم و چنین و چنان میکنیم 15
یعقوب۴:۱۳،۱۵ :
ما واقعا در هر کاری که انجام میدهیم به هدایت خدا احتیاج داریم .اما خیلی مهم است که وقتی به دنبال کار
هستیم  ،به طور مخصوص بر این مسأله تأکید کنیم  ،چون در حال حاضر  ،پیدا کردن شغل در آمریکا،
حتی برای اونهایی که واجد شرایط هستند  ،کار آسانی نیست  .پس به اولین چیزی که در رابطه با یافتن
.شغل نیاز دارید  ،خدایی است که در را برای شما باز می کند و آن شغل را به شما میدهد
دومین چیز این است که شما باید بدانید تا وقتی که یک موقعیت شغلی برایتان پدید می آید  ،احتیاج دارید که
خود را برای آن موقعیت آماده کنید .آمریکاییها معموال با ساختن یک رزومه خیلی خوب کاری  ،امادگی
که گاهی اوقات ،سی وی هم نامیده می شود )،یک لیست تهیه شده از تجربیات مشاغل ( می گیرند .رزومه
شماست .برنامه های آنالین رایگان بسیاری وجود دارد که در اینباره به شما کمک می کنند .شما میتوانید
.را جستجو کنید تا چند نمونه رزومه را یافته و استفاده کنید “  resumeدر گوگل  ”،رزومه
الزم است که بیانیه .کسی که با رزومه کاری  ،در جستجوی کار است  ،شانس بهتری برای استخدام ،دارد
مهارت (ای در باالی محتوای رزومه داشته باشید که نشان میدهد در انجام چه کارهایی خوب عمل میکنید
دارید)  ،به طور مثال شاید شما مشکلی رو حل و فصل کردید ( مثال مشکلی رو در محل کارتان برطرف
و حل و فصل کرده اید)  .پس فقط برای اینکه اصول اولیه رزومه رو به انجام داده باشید ،الزم هست که
.کمی درباره خودتان الف بزنید یا کمی از خود تعریف کنید
اگر کمی به این موضوع فکر کنید  ،می خواهم بدانید که منظور اینست اگر شما شناخت کافی ای به رئیس
ندهید  ،او چطور باید متوجه شود که شما همانی
هستید که باید استخدامش کند؟
پس بعد از اینکه کمی اطالعات از خودتان که در گذشته کار می کردید در باالی صفحه رزومه تان درج
می کنید ،کار بعدی ای که می کنید کارهایی که قبال داشتید و انجام دادید را لیست می کنید ،با ذکر تاریخ
نام سوپروایزر یا .ها  ،به طور تقریبی ،به طور مثال از نوامبر  ۲۰۰۶تا دسامبر  ، ۲۰۰۸و نام کمپانی
رئیس آنجا ،و چطور میتوانند با کمپانی و کمپانی های قبلی شما تماس حاصل کنند؟ ذکر کنید دقیقا چه
فعالیتهایی در آن کمپانی داشتید  ،فقط اطمینان حاصل کنید  ،آنطور که وجه خوبی از شما نشان داده شود،
مسئولیتهایی که داشتید را عنوان کنید ،برای مثال  ،من باید در یک تیم گروهی روی پروژه ای کار می

کردم تا به اتمام یابد .و ما این را جلوتر از وقت موعد به اتمام رساندیم( زودتر از وقت معین شده  ،پروژه
.را انجام دادیم) و رئیس از این بابت خیلی خوشحال بود
کمپانی می خواهد سه شغل آخری که داشتید یا بیشتر را در صورت امکان بداند .در پایین رزومه  ،می
توانید عالیق شخصی خود را بنویسید :اینکه شما سه بچه دارید یا جایزه و پاداشهایی دریافت کردید .در
واقع آنها می خواهند بدانند شما چه شخصی هستید ،به خاطر بسپارید وقتی که کسی از شما پرس و جو در
رابطه با کار  ،پرس و جو می کند ،می خواهد بداند ایا شما شخص مناسبی برای ان محیط کار هستید یا
نه؟
قدم بعدی ،اینکه تحصیالت خود را بنویسید .اگر دبیرستان را تمام نکردید  ،میتوانید بگویید سالهای
تحصیلی تان در دبیرستان از سال مثال  ۱۹۸۵تا  ۱۹۸۷بوده است” .اگر فارغ التحصیل شده اید  (،دیپلمی
که میتوانید در آمریکا بگیرید که برابر با دیپلم در دبیرستان
) .است)  ،پس بنویسید  ،فارغ التحصیل از دبیرستان
اگر هر چیزی مثل رفتن به هر کالجی داشتید  ،در رزومه بنویسید  ،حتی اگر برای یک سال رفته اید ،
چون این وجه خوبی به شما میدهد .در پایین ترین بخش رزومه  ،چندین مرجع ) کسانی که صحبتهای
.خوبی درباره شما خواهند داشت ) را بنویسید
لیستی از )طمئن باشید که قبال با این افراد هماهنگ می کنید تا صحبتهای خوبی درباره شما داشته باشند،
.حداقل  ۳نفر با نام و شماره تلفنهایشان
مصاحبه شغلی
مهمترین چیز اینست که سر وقت باشید .اگر قرار هست که در مصاحبه  ،ساعت  ۱۰برسید ،اما  ۱۰دقیقه
دیرتر می رسید حتی با یک دقیقه تاخیر  ،بیشتر آنها خیلی ساده شما را از لیست بر میدارند .اگر ترافیک و
هر مشکل دیگری پیش می آید ،بهتر اینست که فکر کنید ،من باید  ۳۰دقیقه زودتر به مصاحبه برسم ،به
احتمال زیاد از شما می خواهند که فرم درخواست شغلی را پر کنید و شماره سوشیال شما رو می پرسند ،و
آدرس و شماره تلفن و همه ی اطالعاتی که روی رزومه نوشته بودید .ممکن است فکر کنید که در حال
.حاضر اینها را در رزومه نوشته اید .اما شما باید در هر دو صورت  ،اطالعات را بدهید
ممکنه که همانطور که این مطلب را می خوانید  ،تصور کنید اگر بهتر انگلیسی صحبت کنید ،شانس
بردارید و .روی انگلیسی )بیشتری برای پیدا کردن شغل دارید ،پس کالسهای ای اس ال ( دروس انگلیسی
.خودتان کار کنید
وقتی که به مصاحبه می روید  ،به شخص مصاحبه کننده محکم و قوی دست بدهید .بگویید  ،صبح بخیر ،
.حال شما چطور است؟ احوالپرسی کنید
مردها باید کروات بپوشند .زنها لباسهای بیزینسی ای که مد هستند و .شما باید به بهترین نحو لباس بپوشید
.بدن را نشان نمیدهند ،بپوشند .این همیشه بهترین راه برای اینکه خوب به نظر بیایید ،هست
در طول مصاحبه  ،مطمئن شوید که به چشم های مردم نگاه می کنید و بر صورتتان لبخند داشته باشید .در

امریکا اگر در هنگام صحبت به چشمهایشان نگاه نکنید ،باعث می شود آنها فکر کنند که اشتباهی رخ داده
.یا اطمینان به شما پیدا نکنند
به یاد داشته باشید ،شما خدایی دارید که با شما هست  ،پس باید متوجه باشید اگر یک مصاحبه کاری به
خوبی پیش نرفت و آن شغل را دریافت نکردید  ،بنابراین آنها اشخاصی که باید به شما کمک کنند ،نیستند ،
شما در دستان آنها نیستید بلکه در دستان خدایید .پس اگر او نخواسته که آن شغل را داشته باشید ،بگذارید
.همینطور باشد
سوالها را با اشتیاق جواب دهید ،و اگر نمیدانید که چطور پاسخگو باشید ،به آنها بگویید که هرگز
.همیشه خوشبین و مشتاق باشید .درموردش فکر نکرده اید ،من باید به شما آن را پاسخگو باشم
از اینترنت استفاده کنید
کار بعدی ای که انجام می دهید  ،فرستادن رزومه از طریق اینترنت هست .شما می توانید به
را در گوگل جستجو کنید  ،همه ی سابت  jobsبروید  .اگر شغل ها dallasjobs.comیا monster.com
های مختلف را در رابطه با شغل پیدا می کنید .همچنین  ،به یاد داشته باشید بعضی از این سایتها شما را با
 “ monster.comپول شارژ می کنند پس سعی کنید یک سایت رایگان پیدا کنید

وبسایتها ممکن است از شما بخواهند که ورود کنید و با اسمتان عضو شوید  ،و پسورد را وارد کنید و
 .ایمیل تان را .سپس آنها به شما ایمیلی می فرستند  ،ایمیلتان را چک کنید
شما ایمیلی دارید که نوشته شده به سایت خوش آمدید ،حاال شما عضو رسمی این سایت هستید .روی لینک
در ایمیل کلیک کنید تا عضویت خود را تایید کنید و این شما را به وبسایت بر می گرداند  .یعنی وقتی این
عملیات را در ایمیلی که به شما فرستاده شده  ،انجام می دهید  ،شما به صفحه اصلی وبسایتی که در آن
.عضو شده اید ،دوباره بر می گردید
وقتی که به سایت رفتید و با اسم جدید و پسوردتان ورود کردید  ،ان موقع می توانید در جستجوی شغل را
در آن سایت شروع کنید .پس برای مثال  ،راننده تراک  .شهر داالس ،استان تگزاس  .دکمه جستجو را
بزنید  .آنوقت می بینید که میگه  ،به راننده تراک در داالس احتیاج دارند .بعد از اینکه شغل مورد عالقه
تان را پیدا کردید  ،معموال می توانید روی آن کلیک کنید و آنوقت میتوانید روی لینک دیگری که می آید یا
نشان داده میشود کلیک کنید ،که از شما رزومه کاریتان را درخواست می کند .و شما رزومه را به عنوان
همینطور میتوانید آن را در همان  acrobat pdf .یک سند مایکروسافت وارد می کنید یا به عنوان یک
 .وبسایت کار کپی و بچسبانید
ممکنه بخواهید یادداشتی در ایمیل بنویسید مثل  ،سالم من جو هستم و من واقعا عالقه دارم که در این
کمپانی کار کنم .این همان کاری است که من در جستجویش بودم  ،برای من مثل کاری است که رویای آن
را داشتم و من واقعا مشتاقم تا با من در اینباره مصاحبه کنید .این شماره تلفن من هست  ..امیدوارم که از
.شما بشنوم و حدود یک هفته دیگر دوباره درخواستم از شما را چک می کنم که نظر شما را بدانم

.فراموش نکنید که دعا کرده و از خدا بخواهید که شما را به سمت یک کار درست رهبری کند

