 ۱۰اﺷﺘﺒﺎه رزوﻣﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۱ ،آﺑﺎن ۱۳۹۴
ﮔﻮﮔﻞ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﺳﺘﺨﺪام در آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی  Fast Companyاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﮑﺎت ﺑﯿﮑﻦ ﺣﺪود ﯾﮏ

ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺬب ﻧﯿﺮو در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد  3ﻣﯿﻠﯿﻮن رزوﻣﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .او در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮐﺎر در ﮔﻮﮔﻞ ﻃﯿﻒ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻌﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺮﻓﻪ
ای ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ را ﺳﺮ ﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ« .ﺑﯿﮑﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺬب

ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻮد و در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﮑﺎری
داﺷﺖ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ رزوﻣﻪ ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ 10 .ﻧﻤﻮﻧﻪ ی زﯾﺮ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی راﯾﺠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ رزوﻣﻪ ی ﺷﻤﺎ را در زﺑﺎﻟﻪ دان ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 -1ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺪ

رد ﮐﺮدن رزوﻣﻪ ی ﮐﺎری ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﻣﺖ ﺑﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻨﺪه دار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﮔﺮ
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺼﺮی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺖ.
ﻟﯿﺪﯾﺎ دﯾﺸﻤﻦ از ﻓﺴﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻓﺮﻣﺖ رزوﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﻫﻤﯿﺖ
دارد .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ رزوﻣﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  6ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ،
اراﺋﻪ ی ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﮐﺎری در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﻧﮕﻪ دارد از اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ«.

 -2ﺑﯿﺎن ﻫﺪف
ﺑﯿﮑﻦ ﺑﯿﺎن ﻫﺪف در رزوﻣﻪ را »ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ« ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺣﺮف زدن درﺑﺎره ی ﭼﯿﺰ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺗﻠﻒ

ﮐﺮدن وﻗﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی از ﻣﺪ اﻓﺘﺎده ای در ﯾﮏ رزوﻣﻪ ی ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺨﺺ
را از زﻣﺎن ﺧﻮد ﻋﻘﺐ ﺗﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

 -3ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ روی ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ
ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﺷﻐﻠﯽ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﮔﻞ
ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺰاران ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﺎﻟﯽ دارﻧﺪ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن رزوﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮرﺳﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺻﺖ
ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 -4ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ذﮐﺮ ﺷﺪه در رزوﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ

ﺑﯿﮑﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل داﺷﺘﻪ اﯾﺪ را ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  10ﺳﺎل از زﻣﺎن آن ﻣﯽ ﮔﺬرد را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ واﻗﻌﺎً اﺻﺮار دارﯾﺪ

ﮐﺎری ﺑﯿﺶ از  10ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ،
ﺗﺠﺮﺑﻪ ی
ِ
ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ آن ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﯿﺪ و از اراﺋﻪ ی ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ.
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﻘﻂ روی ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.

 -5اﺳﺘﻔﺎده ی ﻣﮑﺮر از ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد
وﻗﺘﯽ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ی
آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ای اﺳﺖ .ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺸﺪن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ اﺳﺖ .ﺑﯿﮑﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
در ﻋﻮض ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ رزوﻣﻪ ی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ و ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ.

 -6ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮدن ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ
اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻦ رزوﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ
ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺮاد »ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ« ﻫﺎی ﺧﻮد در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺎن را ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ،اﻣﺎ ذﮐﺮ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ی
ﻣﻬﻤﺘﺮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ :اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ واﻗﻊ ﭼﻪ »دﺳﺘﺎورد«ﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻫﯿﭻ دﺳﺘﺎوردی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از آن در رزوﻣﻪ ی ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی رزوﻣﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ،ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺮوﯾﺪ.

ﺑﯿﮑﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ ،و دو ﺧﻂ ﺑﻪ ذﮐﺮ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ«.

 -7ﺣﺬف ﻋﻤﺪی ﻣﻌﺮف از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان اﻣﻮر اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ،اﻏﻠﺐ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺮف ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ از ذﮐﺮ ﻧﺎﻣﺸﺎن در رزوﻣﻪ ی ﺧﻮد اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮده اﯾﺪ را ﻧﯿﺰ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اراﺋﻪ ی اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎً ﻋﺪم اراﺋﻪ ی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از

اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﮐﺎری ﺷﻤﺎ داﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ.

 -8ذﮐﺮ »ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻻ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﻓﯿﺲ«
ﺳﺎل  2015اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارد ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ آﻓﯿﺲ را ﺑﻠﺪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .در واﻗﻊ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺶ از
اﻧﺪازه روی آﻓﯿﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺑﺰار ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮ و ﺑﻪ روز ﺗﺮ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﻧﺶ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را
ﮐﻬﻨﻪ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ.

 -9اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »دﻫﻦ ﭘﺮ ﮐﻦ«
ﺑﯿﮑﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »دو ﮐﻠﻤﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺮ رزوﻣﻪ ای را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارم ،ﮐﻠﻤﺎت ﻫﻢ
اﻓﺰاﯾﯽ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد آدم ﺑﻠﻮف زﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﯿﺪ .ﺗﻨﻬﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻐﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻼ اﺷﮑﺎل ﺑﺎﺷﺪ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ
ِ
ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻓﺮﺻﺖ
ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ
ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﮐﺜﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ از ﻗﺪرت ﻧﻬﻔﺘﻪ در اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ درک درﺳﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
دﯾﺸﻤﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ی ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان
اﻧﺠﺎم داد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺘﺨﺪام راﺑﻄﻪ ای دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ و در آن از
وی ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﻤﺎ را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﻤﺎً وﻗﺖ ﻻزم را
ﺻﺮف و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«.

در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻫﻤﻪ ی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ
ﺻﺎدق ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ ﭘﯿﺶ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ
ﭘﯿﺶ از ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﻓﺮﺳﺘﺎدن رزوﻣﻪ ،ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ی آن را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ،و
ﺑﻌﺪ رزوﻣﻪ ی ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺸﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮای ﻫﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

