
 ?תצליחואיך בכל זאת  -תעסוקתי ניסיון חסריל עבודה חיפוש

 

וכישורים  מוטיבציהמנוסים, אבל חשוב להם גם שיהיו בעלי מעסיקים מעוניינים בעובדים אמנם 

וטנציאל שלכם להיות עובדים ניסיון תעסוקתי אינו מעיד על הפהעדר  ,לכן רלוונטיים לתפקיד.

 הראשונה שלכם. משרה טובים ולהצליח ב

 למעסיקים, תוכלו גם אתם להיות רלוונטיים.מסר זה ברגע שתדעו להעביר 

 

   או  השירות הצבאי, בתקופת בית הספר :חפרו" בעברכם" .את הייחודיות שבכם צאומ

עשייתכם בקיץ או שעשיתם בחופשות ה עבודותבבתחביבים שלכם, , השירות הלאומי

לבין העשייה וההתנסות שלכם בעבר בין ש הקשר. מצאו את החברתית או ההתנדבותית

ויכול להיות  ,ולנטיות שלכם כישוריםכל דבר שעשיתם מאפשר הצצה ל התפקיד.דרישות 

, את ת הרלוונטיות שלכם לתפקידא בליטתוכלו להכך סיון תעסוקתי. ימוצג כנ

 :למשל ,כך .למשרהדווקא אתם מתאימים שואת הסיבות  יכםיתרונות

בחודשי הקיץ ארגנתם או אפילו  בתנועת נוער הדרכתםבמהלך תקופת התיכון אם  *

על , על כושר ארגון ויוזמהחברתית, על  מעורבות להעיד עלעשוי  הדבר ,כםקייטנה בבית

הדבר יכול  ,מחשבים"פריקים" של עצמכם אם אתם מחשיבים את  *. כישורי הדרכה

או  עוסקים בספורט באופן מקצועי אם אתםו ,לעסוק במחשבים יהעל המוטיבצ צביעלה

ניסיון במלצרות * . נמנות עם התכונות שלכם חריצותוהישגיות, התמדה שסימן  –חובבני 

מכירתיות לרותיות, ישלריבוי משימות בזמן מוגדר, ולחץ ליכולת לעבוד בתנאי עדות הוא 

 ועוד. 

 עדכנו את כל הסובבים אתכם שאתם מחפשים עבודה, ספרו להם  .נצלו קשרים אישיים

ככל שתדברו  באילו משרות אתם מעוניינים ואפילו היכן.שלכם,  ותעל הכישורים והחוזק

כמועמדים לעבודה שהגיעו דרך . יגדלום למצוא עבודה כעל כך עם יותר אנשים, סיכויי

באמצעות . בנוסף, ה חיוביתדעגיבש עליכם כבר המעסיק מכרים, יש לכם יתרון, שכן 

כין את עצמכם טוב יותר וכך לה ,המראייןעל הארגון או על יותר למוד המכרים תוכלו ל

 שיטת "חבר מביא חבר".ברוב המשרות כיום מאוישות  - זכרו. העבודה לראיון

  המיועדות לחיילים  )למשל, משרות קודם נדרש ניסיון לאבהן שמשרות מראש חפשו

-בהן דרוש ניסיון של שנהשאל תהססו להגיש מועמדות למשרות  זאת,עם  .(משוחררים

 ניסיון מוכח. פרט ל אתם מאמינים שיש לכם מה להציעאם שנתיים, 

 ב"אין".ולא תמקדו ב"יש" והשלכם,  צרפו מכתב מקדים למסמך קורות החיים 

על הייחודיות שלכם ועל מידת התאמתכם לתפקיד,  תמציתיות ובענייניותספרו ב

  .טתכםלשי

 העזו והאמינו בעצמכם! – המשרה נועדה לכםשמאמינים אם אתם  :מכול חשוב 

 מקסימום זה יצליח 


