
5 hasznos tipp
álláskeresőknek
Járj nyitott szemmel!
Aktív álláskeresőként az első és legfontosabb, hogy mindig és mindenkor légy figyelmes! Sosem 

tudhatod, hogy hol találsz rá az éppen megfelelő állásra. Nézz körül az interneten, a Facebookon, 

újságokban, plakátokon, de ki tudja, akár egy ismerős által adott tipp lehet a befutó.
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Ne félj segítséget kérni!
A hosszan elhúzódó álláskeresés egy idő után fárasztóvá és kedvtelenné tesz, ami természetes. 

Ám nem szabad elfelejteni, hogy nem vagy egyedül! Ne félj világgá kürtölni, hogy munkát keresel, 

ki tudja, talán pont az ismerősöd ismerőséhez ér el a hír, akinek a cégénél éppen üresedés van. 

Ilyenkor jussanak eszedbe neked is azok az ismerősök, akik hasonló munkakörben dolgoznak, 

esetleg a munkahelyükön van olyan pozíció, amibe te beleillenél. Tehát ne szégyenlősködj, hanem 

keresd fel őket, ezzel nem veszítesz semmit.

Építsd be a munkakeresést a napirendedbe!
Felkelés, reggeli, kávé, friss álláshirdetések. Legyen a munkakeresés a napi rutinod része. 

Böngészd végig a friss állásajánlatokat naponta kétszer, sosem tudhatod, mikor töltenek fel új 

hirdetést az internetre. Ne érezd felesleges elfoglaltságnak, hiszen neked most az a főállásod, 

hogy munkát keresel magadnak.

Legyen egy jó önéletrajzod!
Megvan az ideális álláshirdetés, de nem mered elküldeni az önéletrajzod? Úgy érzed, hogy nem 

tökéletes? Az első és legfontosabb, hogy legyen egy jó önéletrajzod, amit akár gyorsan, mobilról 

is el tudsz küldeni a buszra várva. Ne vedd félvállról a feladatot, szánj rá időt bőven! Plusz tipp: 

reggel, kipihenten olvasd át újra önéletrajzod, hiszen ilyenkor veszed észre csak azokat az apró 

hibákat, amik fölött előző este, fáradt fejjel könnyebben átsiklasz. Ha jónak érzed, küld el néhány 

ismerősödnek, és kérdezd ki őket, mit gondolnak róla, hiszen több szem többet lát!

Ellenőrizd a Facebook posztjaidat!
Ma már az internet az elsőszámú információforrásunk, így a munkaadók is elsősorban itt néznek 

utána a pályázóknak. Ez általában mindenkinek a Facebook oldalát jelenti, így érdemes ellenőrizni, 

mit osztottál meg az utóbbi időben, vagy állítsd be a profilodon, hogy mit lássanak rólad az interne-

ten böngészők. Így például az ismerőseidre és barátaidra tartozó képeket nem biztos hogy jó ötlet, 

ha civilek is látják a Facebookon. Könnyen lehet, hogy ezen múlik, behívnak vagy sem egy interjúra.
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Szeretnél minden nap értesülni az aktuális állásajánlatokról? 
Kövesd a Correct Forrás Facebook oldalát, ahol folyamatosan 
osztjuk meg a legfrissebb álláslehetőségeket, vagy böngéssz 
a www.correctforras.hu-n és találd meg a hozzád illő munkát!


