
ОСНОВНІ ПОРАДИ ПОШУКАЧУ 

Отже, ціль поставлено – ЗНАЙТИ РОБОТУ!  

Справа ця непроста: на пошук може піти не один місяць. Спробуй 
перетворити цю процедуру на приємне заняття.  Подумай, яка робота більше за 
все підходить тобі, а до якої в тебе немає ні здібностей, ні інтересу. Це важливо. 
Адже від того, наскільки реальна поставлена тобою ціль, залежить, як швидко ти 
її досягнеш, і, головне, - що для цього необхідно.  

Загальновідомо, що у людей із вищою освітою більше шансів отримати 
добру роботу. Разом із тим, далеко не кожен ВУЗ дає достатньо знань і вмінь для 
кар'єри, про яку ти мрієш. Можливо, тобі прийдеться пройти навчання на 
якихось модних курсах, щоб якось активізувати академічні знання й надати їм 
сучасного контуру. Чи, можливо, варто спочатку влаштуватися на роботу трохи 
нижчого ступеня, ніж той, про який ти мрієш? Сприймай це просто як старт, не 
чекай, що вона сама тебе знайде. Дій!  

1) Першим ділом склади резюме, або, як його ще називають, CV («сі-ві», від 
латинського curriculum vitа), у декількох версіях, відповідно до посад, на які 
претендуєш.  

2) Подай свої резюме на конкурс / роботодавцям.  

3) Звичайно, тобі знадобиться чимало терпіння, щоб знайти підходящу 
роботу. Головне - не впадати у відчай, а постійно рухатися вперед. Ринок праці 
має всі ознаки звичайного для нас поняття про «ринок».  

4) На ринку праці ти і ПОКУПЕЦЬ, оскільки шукаєш цікаву, добре 
оплачувану роботу, і товар - адже роботодавці і посередники тут не тільки 
«продають» свої послуги, але і «купують» працівників. Уплинути на хід справ 
можеш одним способом: довести, що ти - найкращий кандидат.  

5) Дотримуйся правил поведінки на ринку праці.  

Пам'ятай! Про твій професіоналізм говорять: освіта, досвід роботи, 
знання іноземних мов, уміння користуватися комп'ютерними програмами, а 
також особисті якості: пунктуальність, відповідальність, працездатність.  

Чим вище професіоналізм, тим швидше ти зможеш знайти роботу. В 
кадровій агенції тобі підкажуть, яких фахівців потребує ринок праці. Звернися 
до професіоналів, вони допоможуть отримати місце у відомій компанії. І якщо 
тобі потрібно підучитися, щоб із бухгалтера перетворитися в модного аудитора, 
менеджера з продажу чи маркетолога, - вперед! Ти повинен/на звикнутися з 
думкою, що життя стрімко змінюється і потрібно постійно вчитися чомусь 



новому. Не бійся змінити професію і в 19, і в 29, а може й з 35 розпочати все з 
початку. Вчитися не соромно і ніколи не пізно!  

Головне правило! Той, хто швидше адаптується в умовах ринку, з 
легкістю стає ПЕРЕМОЖЦЕМ. 

Починаєш шукати роботу? Поговори про це вдома, розкажи своїм друзям і 
знайомим. Тобі не подобається фраза «влаштуватися по блату»? Але наявність 
якогось знайомства зовсім не говорить про відсутність професіоналізму! Адже 
більшість фірм надають перевагу працівникам, найнятим за рекомендаціями 
своїх співробітників, а не комусь «із вулиці». Такщо не соромся, а проси про 
допомогу. Можливо, хтось і знає, що в його організації є вакансії, і порадить тобі 
вислати резюме. Нехай тебе втішає статистика: кожен третій працевлаштований 
знайшов роботу за допомогою знайомих чи рідних. Головне - не підвести їх. 

 Проглядай оголошення! Роби це щоранку і відразу ж телефонуй, якщо 
підозрюєш, що побачив щось таке, що тобі підходить. Тут усе за прислів'ям «Хто 
рано встає, тому й Бог подає».  

Щоб бути переможцем, потрібно бути швидким. Але з обережністю стався 
до фірм, що постійно шукають працівників на одні й ті самі посади.  

Особливу увагу приділяйте публікаціям про: 

• нові підприємства, які відкриваються у твоїй місцевості;\ 
• підприємства, які нещодавно уклали нові контракти і мають потребу в 

додатковому штаті працівників;  
• підприємства, які можуть розширюватися та відкривати філії.  

Ретельно читайте публікації про:  

• нові підприємства, які відкриваються;  
• підприємства, які переїжджають (евакуюються)  у твою місцевість;  
• підписання контрактів з  підприємствами, які обумовлюють збільшення 

штату робітників;  
• розширення підприємств, відкриття дочірних підприємств або філіалів. 

Звернися до агенції. Працівники кадрових і рекрутингових агенцій - визнані 
фахівці у справі постачання «розумних, чесних, незаміжніх». Знаєш різницю між 
кадровою агенцією і рекрутинговою? Кадрова пропонує тобі вакансії; 
рекрутингова пропонує тебе роботодавцям. Так чи інакше - залиш в агенції своє 
резюме. Послуги кадрової агенції оплачуєш ти, послуги рекрутингової фірми 
оплачує роботодавець. 

 Стань на облік у державному центрі зайнятості. Важко відразу 
визначити, де на тебе чекає щаслива доля. Спробуй якнайбільше варіантів - 
якийсь обов'язково «вистрелить». У центрі зайнятості ти знайдеш, якщо не 



моральну підтримку, то, цілком можливо, матеріальну (допомога по безробіттю). 
Служба зайнятості зможе надати профорієнтаційну консультацію.  

Зрозумій: шанс отримати довгоочікуване місце може чекати на тебе будь-
де, у тому числі і в службі зайнятості. Крім того, при твоєму бажанні відкрити 
власну справу, на тебе можуть очікувати приємні несподіванки - кредити, 
позики, в тому числі і безповоротні (одноразова допомога). З'ясовуй усе сам, 
став запитання, довідуйся! 

 Інтернет - тобі в поміч. Доступ до Інтернету сьогодні - не проблема, в 
Інтернеті сумно не буває. Тут величезна кількість корисних порад, оголошень, 
заявок. Тут є все або майже все. А головне - маса вигідних вакансій. Потрібно 
лише вибрати ті, що тобі підходять, і зареєструватися або надіслати резюме 
електронною поштою.  

Не зупиняй пошуку! У тебе є досить вільного часу і на пошук, і на постійний 
ріст? Вчися працювати на комп'ютері, вчи мови, запишися на додаткові курси. 
Усе стане в пригоді! Це збагатить твій багаж, освіжить знання та «наситить» 
твоє резюме. 

 Іноді варто поступитися принципами і погодитися на роботу, яка не зовсім 
відповідає твоїм запитам. Така тимчасова робота - це нові знайомства, досвід, 
навички; можливо, це відкриє для тебе нові можливості. А головне, перестань 
байдикувати і не сиди вдома - відразу відчуєш себе потрібним/ою.  

Резюме - половина успіху! Грамотно складене резюме - перша умова успіху.  
Воно повинне переконати працедавця запросити тебе на інтерв'ю. Той, хто 
займається підбором персоналу, бачив багато резюме. Йому буде досить кинути 
погляд, щоб уявити собі, хто його автор, і, відповідно, що з ним робити, - уважно 
перечитати чи кинути в кошик. 

 При складанні резюме доклади максимум зусиль і зроби так, щоб воно 
виглядало грамотно й унікально. Тобто, точно так, як і виглядаєш ти. Оскільки 
на початковому етапі немає можливості зустрітися з роботодавцем особисто, за 
тебе повинні говорити документи. 

Потурбуйся про свій зовнішній вигляд! Справити враження на живій 
зустрічі на співбесіді – це частина успіху. 

 Звичайно, усі ми живі люди, усі схильні до переживань і «прокручування» 
в свідомості тієї чи іншої ситуації. Не впадай в депресію, проте пам'ятай, що 
мине рік-інший, а можливо й менше, і ви втратите свої професійні навички. Та й 
роботодавці не схвалюють великі періоди відсутності роботи у вашій біографії.  

Зараз на ринку праці стрес, і більше виграють ті, хто не здається, - 
нікому не потрібні зломлені люди.  



КОРИСНО ЗНАТИ 

Як не потрапити в халепу, влаштовуючись на роботу:  

* уважно читайте текст вакансії: у ній має бути назва посади і опис роботи 
на ній; 

* уточніть по телефону обов'язки і розмір зарплати;  

*скептично ставтеся до пропозицій з високою зарплатою, що 
супроводжується невисокими кваліфікаційними вимогами;  

* не приймайте серйозно пропозицію, якщо співбесіда проводиться не в 
офісі, а в кафе або на тролейбусній зупинці; 

 * не вірте обіцянкам великої зарплати, якщо на випробний термін вона у 
кілька разів менша. 

 


