ﭼﺮا رزوﻣﻪ ﺗﺎن اﺛﺮﮔﺬاری ﮐﺎﻓﯽ را ﻧﺪارد؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶
رزوﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؛ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ در  20ﯾﺎ ﺣﺘﯽ  10ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﻌﺮف ﻫﻮش،
ﺗﺠﺎرب و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﮐﺎری ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ و درک ﮐﻠﯽ ﺷﻤﺎ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ رزوﻣﻪ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮب ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﺠﺎرب ﮐﺎرﯾﺘﺎن ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ رزوﻣﻪ ﺗﺎن ﺧﻮب
ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﻄﻔﺎً آن را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ و دوﺑﺎره ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ« .ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ رزوﻣﻪ ﺗﺎن را ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺷﻤﺎ را رد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ از دﺳﺖ
دﻫﯿﺪ .در اداﻣﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ رزوﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ ،را ﺑﺮرﺳﯽ

ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:

ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺧﺼﻮص
 -1ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﻤﻮاره ﺳﻮاﻻﺗﯽ را از ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ؛ وﻟﯽ آﻧﻬﺎ
ً
ﺷﻐﻞ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺳﻮال ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪم ذﮐﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﻫﺎ در
رزوﻣﻪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن آن ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺮار ﻧﻤﯽ
دﻫﺪ.

 -2رزوﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺮار
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺷﻐﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮد.
 -3ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺑﺮای ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟« .اﮔﺮ رزوﻣﻪ ﺗﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ آن را
اﺻﻼح ﻧﻤﺎﺪ.

 -4در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ رزوﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .وﻟﯽ در
ﺳﻮی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﭼﺎﻗﻮی دو ﻟﺒﻪ اﺳﺖ؛ اراﺋﻪ ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت

ﻧﯿﺎز ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از رزوﻣﻪ را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﺬف ﮐﺮده ﯾﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 -5ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ رزوﻣﻪ ﺗﺎن دﻗﯿﻘﺎً ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ درﺧﻮاﺳﺘﯽ اﺳﺖ.؛ وﻟﯽ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮی در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﯽ رزوﻣﻪ ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ
و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در رزوﻣﻪ ﺗﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻗﺒﻠﯽ و ﺷﻐﻞ
ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ.
 -6ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﻐﻞ ،رزوﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن
ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮی در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری از آﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ .در واﻗﻊ
اﺻﻼ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ رزوﻣﻪ ﺑﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ً
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺻﺤﺒﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎﻧﺪه و ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﺸﮑﻞ از ﺟﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و ﺑﻪ رزوﻣﻪ ﺗﺎن ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد .ﭘﺲ در ﺗﺤﻮﯾﻞ دادن رزوﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ

دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

 -7ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﻋﺎدت دارﻧﺪ ﮐﻪ رزوﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .وﻗﺘﯽ رزوﻣﻪ

ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺟﺪﯾﺪی اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ،اوﻟﯿﻦ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ:
»دﻗﯿﻘﺎً ﭼﺮا رزوﻣﻪ ات را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ دﻫﯽ؟« .ﭘﺲ ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻮﯾﻞ رزوﻣﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ،در ﻣﻮرد دﻟﯿﻞ آن

ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

 -8اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن ﻓﺮد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺮ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﻫﺎ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد

ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﭘﺲ رزوﻣﻪ ﺗﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

 -9ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺘﻔﺎوت و ﻋﺎﻟﯽ

داﺷﺘﻪ اﯾﺪ!« .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﺠﺎرب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
در رزوﻣﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ؛ زﯾﺮا از دﯾﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺮ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺷﻤﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

