
12 نصيحة تجعل الوظيفة تبحث عنك دون أن تبحث

عنها

 

كيف تجذب انتباه
مسؤولي التوظيف دون

التقدم للوظائف؟

نصائح ُمجربة!



هيئ حساباتك عىل منصات

التواصل االجتماعي ثقافًيا

جميع المكالمات الهاتفية من مسؤولي التوظيف في

الشركات والمؤسسات العالمية تبدأ بجملة: "لقد تصفحت

حسابك عىل "لينكد إن" ووجدت أنك مالئم ثقافًيا لبيئة

العمل لدينا." ما يعني أن خبراتك ومهاراتك تأتي في

المرتبة الثانية بعد "شخصيتك." 

لذا، إن كنت تخجل من صورة نشرتها سابًقا أو منشور

يسيء لمديرك السابق أو أي شيء قد يضر بمالئمتك

ثقافًيا، احذفه فوًرا!
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استخدم صورة شخصية

مهنية

 

هذه الصورة الدائرية الصغيرة تقول الكثير ويُكون

 األشخاص انطباعاتهم األوىل عنك من صورتك.

 تخّيل ما إذا لم تكن هناك صورة أصالً؟!

 

يتفق معظم مسؤولي التعيين عىل أنهم يتخطون أي صفحة

شخصية دون صورة، فكن حذًرا! قد تفوتك فرصة عظيمة

بسبب صورة غير احترافية أو إهمال وضع صورتك.
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ابحث عن أحدث الوظائف

المنشورة بذكاء

 

البحث دون أن يكتشف صاحب العمل الحالي ذلك.

البحث عما يالئم مؤهالتك فقط وتجنب التقديم

عشوائًيا.

التواصل مع مسؤولي التوظيف لمعرفة المزيد عن

الوظائف"الخفية" والحصول عىل رد من جانبهم.

استغالل أدوات البحث الرقمية لتوفير الوقت.

والذكاء هنا ال يعني العثور عىل أحدث الوظائف الشاغرة

فحسب، بل يشمل: 
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تواصل مع مسؤولي

التعيين ذوي الصلة بمجالك

 
 أبسط طريقة للعثور عليهم هي البحث في قسم

"people" باستخدام كلمة رئيسية في مجالك مثل مدير
مشروع + كلمات مثل مسؤول التوظيف، والموارد

البشرية، ومستقطبي الكفاءات. مرر عبر نتائج البحث

وتواصل "مهنًيا"مع من قد يكون جهة توظيف أو جهة عمل

محتملة.

 

تجنب رسائل التوسل للحصول عىل الوظيفة، مهاراتك

ستجلب ما تستحق دائًما!
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تفوق عىل الروبوتات

(ATS Robots)
%90 من المؤسسات الكبرى تستخدم أنظمة تتبع مقدمي
طلبات التوظيف وهي أنظمة تتعامل مع كافة المعلومات

في السيرة الذاتية وترفض 75% من المتقدمين للوظائف

لعدم مالئمتهم لمتطلبات الوظيفة حتى قبل أن يطلع

مسؤول التوظيف عىل سيرهم الذاتية .

 

فكيف تقنع مسؤول التوظيف اآللي بقدراتك في ثواِن؟
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” الكلمات الرئيسية” مفاتيح للحصول عىل الوظيفة
ال تحاول خداع الروبوت- ال تكرر الكلمات الرئيسية وال تتبع أسلوب الكلمات المفتاحية

“المخفية” بإدراجها باللون األبيض.
ال تستخدم االختصارات فقط. استخدم االختصارات والكلمة الكاملة للمصطلحات األساسية

مثل MBA وماجستير إدارة األعمال ألن البرنامج قد يختار واحدة منها فقط.

ال تبالغ في استخدام الرسوم، والخطوط، والصور، والمخططات، والجداول، والشعارات.

اتبع اإلرشادات في حال طلب إرسال السيرة الذاتية بصيغة محددة، فملف الPDF ليس مثالي

دائًما.

الرؤوس والتذييالت ليست للمعلومات الهامة، واأللقاب ال تهم

ضع كافة عناوين بريدك اإللكتروني ورابط حافظة األعمال ورابط حسابك عىل لينكد إن والروابط

األخرى غير نشطة، ألن برنامج تتبع مقدم الطلب (ATS) سيقرأ هذه الروابط المباشرة عىل أنها

فيروس محتمل.

ضع المسمى الوظيفي واسم الشركة والموقع في سطر واحد، متبوعاً بالتواريخ في السطر الثاني.

ال تُسمي الملف "سيرة ذاتية"، أضف اسمك والمسمى الوظيفي للوظيفة الشاغرة.

 

ُسبل إقناع الروبوتات بسيرتك الذاتية



تجنب العبارات الطنانة

%71 من مسؤولي التوظيف ال يعجبون بالمرشح الذي
يستخدم كلمة متحمس (Motivated) في سيرته الذاتية

و76% يكرهون قراءة كلمة أفضل (Best) في السير الذاتية

 

فما التصرف المتوقع من شخص كاره وغير معجب

بعبارات طنانة يراها في جميع السير الذاتية؟ 

 

احرص عىل تمييز سيرتك الذاتية بذكر إنجازاتك وإثباتها

باألرقام فقط وستتحدث إنجازاتك عنك دون مبالغة!
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ابق نشًطا واجذب االنتباه

 
ابَق عىل رادار مسؤولي التعيين باالستمرار في النشر والتعليق

واستخدام الوسومات (هاشتاغ). 

يبحث مسؤول التوظيف عن “المرشح” باستخدام الكلمات الرئيسية

ويُتابع الوسومات ويكتشف أكثر المرشحين نشاًطا عبر هذا البحث

عن “المحتوى”.

 

لتعلم الكلمات الرئيسية التي يستخدمها مسؤول التوظيف للبحث

عن مرشح في مجالك، اذهب ل"Analytics" في حسابك وأنقر عىل

Search Appearances  لتجد الكلمات الرئيسية والوسومات
والشركات التي قد تحتاج لخدماتك يوًما ما، ثم استخدم تلك

الوسومات في منشوراتك القادمة!
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حافظ عىل حضورك الرقمي

ُمحدثًا وذا قيمة

 

حدث جميع مؤهالتك وإنجازاتك ومسؤولياتك في العمل

وأي شيء آخر يعزز موقفك كمرشح.

 

 

التحديثات المستمرة والتفاعل الدائم والحضور المميز

يضمن حصولك عىل وظيفة عبر اإلنترنت في أي مكان. 
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اجعل معلومات االتصال

مرئية

 

كلما كان التواصل معك أسهل، زاد ما تتلقاه من مكالمات

تدعوك لحضور المقابالت.

 

لذا، أضف تفاصيل االتصال الخاصة بك “البريد اإللكتروني

ورقم الهاتف المحمول” في نهاية “النبذة المختصرة عنك”

وفي صورة الغالف إن أمكن.
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 تغيرت عمليات البحث عن الوظائف. وأصبح يتعين عىل الباحثين

عن عمل توجيه مزيًدا من االهتمام إىل الُسمعة الشخصية وإدارتها.

 

والخالصة:

 إذا نجحت في الحفاظ عىل ُسمعة شخصية احترافية، فستبحث

عنك الفرص ولن تبحث أنت عنها بعد ذلك.

 

تذكر دائًما!

مع التحول الرقمي، تحولت

مهامنا أيًضا
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شاركه مع من قد يحتاجه

للحصول عىل وظيفته

القادمة!

 

هل أجاب المحتوى عن

سؤالك؟ 
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