ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻐﻞ ﮐﺪام
اﺳﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸
در زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻐﻞ از روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺮﺗﯿﺮاژ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در آن زﻣﺎن ،روشﻫﺎی دﯾﮕﺮی
ﻫﻢ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮐﺎر وﺟﻮد داﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ اﻗﻮام و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
آژاﻧﺲﻫﺎی ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد از ﭼﻨﯿﻦ روشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ورود

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ و اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﻮد.
ﺣﺎل ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،اﻓﺮاد ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ
ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی از روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و وﻗﺖﮔﯿﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺪرنﺗﺮ روی آوردهاﻧﺪ.
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﺳﺎده ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻓﺸﺎرﻫﺎی
ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﮑﺎری را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﮐﺎﻫﺶ داد .اﻣﺎ اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ روشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ؟

ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ در وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ اﻣﺮوزی ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ در وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،دارای ﺻﻔﺤﻪای ﻣﺨﺼﻮص
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺎ ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺨﺪامﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪای از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ،ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ و
ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺳﺖ.
ﻓﻀﺎی ﮐﺎری اﻣﺮوزی ،ﻓﻀﺎﯾﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را وادار ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﺬب
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ .ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ از

ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ
اﻣﺮوزه ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺨﺪام و ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ

روزاﻧﻪ ﻫﺰاران ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه دارﻧﺪ و اﻣﮑﺎن رزوﻣﻪﺳﺎزی و ﺟﺴﺘﺠﻮی آﺳﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ آﮔﻬﯽﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ درج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎری دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺴﯿﺎری از وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ دارای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺰ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻬﺮان،

ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد .ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ
ﺟﺪا از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻢ ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن و ﻫﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن را ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﺗﻨﻮع وﺟﻮد
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ در آﻧﻬﺎ و ﭘﻮﺷﺶ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎری اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
دارﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻠﯿﺪواژه اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺷﻐﻠﯽ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ داروﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ،ﻧﯿﺰ ﮐﺎر را از اﯾﻦ ﻫﻢ راﺣﺖﺗﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن روﻧﺪ اﺳﺘﺨﺪام را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺰﯾﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ،ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮسﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﺳﺖ.
اﯾﺮان ﺗﻠﻨﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  17ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب و اﺳﺘﺨﺪام ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺘﺨﺪام آﻧﻼﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻀﻮ آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از  5000ﺷﺮﮐﺖ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﺳﺘﺨﺪامﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ آن اﻧﺠﺎم

ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  12000ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در وبﺳﺎﯾﺖ
اﯾﺮان ﺗﻠﻨﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

