
HN hľadajú prácu Marekovi, ktorý vidí svoju kariéru v biznise so strojmi.   Hospodárske noviny, 16.12.2010

Nájdite si prácu s HN: V obchode som žralok (video)
Nestáva sa často, aby uchádzač o prácu dostal druhú šancu. Najmä ak zmešká termín prvého stretnutia. 
Ešte výnimočnejšie je, keď uchádzač príde neskoro aj druhý raz.

"Dochvíľnosť je moja slabosť, snažím sa s tým 
bojovať,“ zadychčane priznáva Marek, uhládza si 
sako a sadá si. Štyri personalistky a zástupkyne 
strojárskych firiem čakajú na ďalšie slová mladíka, 
ktorý ich do redakcie HN priviedol už po druhý raz. 
"Mal som konflikt na autobusovej stanici, ale ako 
obyčajne - aj z tohto boja som vyšiel víťazne,“ 
vysvetľuje meškanie absolvent trenčianskej 
strojariny, ktorý na pohovor pricestoval z Maduníc pri 
Leopoldove.  
 
Som žralok  
Marek chce získať prácu obchodníka. Cíti, že má na 
to povahu aj schopnosti, hoci na deviatich pohovoroch zatiaľ neuspel. "Som taký dravec, žralok zameraný 
na výsledky. Žiaľ, pri pohovoroch som zistil, že strojárske firmy majú záujem skôr o poslušných psíčkov, 
ktorí budú robiť, čo sa im prikáže,“ hovorí absolvent. 

Hoci posledný pohovor absolvoval Marek v Liptovskom Mikuláši, vysnívaným cieľom je Bratislava. "Je to 
džungľa, v ktorej sa cítim dobre.“ Budúci zamestnávateľ by si mal na neho nájsť v rozpočte aspoň 700 eur v 
hrubom, vzhľadom na vzdelanie by najradšej obchodoval so strojárskymi výrobkami. "Pre obchod som sa 
rozhodol aj preto, aby som nemusel chodiť presne na siedmu do práce, sedieť na jednej stoličke, za jedným 
počítačom a od rána do večera len kresliť výkresy,“ dodáva.  
 
Ťažšie cesty  
Kvality obchodníka dokazuje Marek na situácii, ktorú zažil počas posledných vysokoškolských prázdnin. 
"Kríza vrcholila a dlhší čas som si nenašiel žiadnu brigádu. Dal som preto dokopy partiu stavbárov, zariadil 
reklamu, zohnal zákazku a potom už bolo treba len splniť predstavy zákazníka,“ spomína hrdo mladík. 
Nezaháľal ani počas práce v pohostinstve - smäd hasil koktejlom namiešaným vždy podľa nového pomeru 
dostupných nealko nápojov. Prišiel tak vraj na chutný mix energy drinku a koly, ktorý neskôr na základe 
jeho receptu skopíroval výrobca nápojov - žiaľ bez odmeny.  
 
Skúšajte ďalej  
Na škole si Marek vybral najnáročnejší smer. Verí totiž, že ak bude robiť viac ako väčšina populácie, vráti 
sa mu to. Povahu človeka, ktorý neustupuje prekážkam podľa neho ilustruje aj výber diplomovej práce. 
"Pustil som sa do jednej z najťažších - kompletné konštrukčné vyhotovenie mínometu. Hoci som to trošku 
podcenil a poslednú tretinu či štvrtinu som nestihol, aj tak som urobil viac ako ostatní a komisia ma 
vychválila,“ dodáva. 

Porota je zvedavá na Marekovu angličtinu. Pre obchodníka je nevyhnutná a z Marekovho životopisu nie je 
jasná úroveň. Marek plynulou angličtinou odpovedá na otázky, len na pár miestach prehliadne gramatickú 
chybu. Porota chvíľu zvažuje hodnotenie, napokon navrhuje pokúšať šťastie v obchode naďalej. Konkrétnu 
prácu však pre Mareka nemá. 

Životopis uchádzača  
Marek z Maduníc (25 rokov) 

Osobnostný profil  
- Marek je presvedčený, že je rodený obchodník a obchod chce skĺbiť s technickým vzdelaním  
- medzi svoje plusy radí samostatnosť, učenlivosť a prispôsobivosť, prezentačné zručnosti, húževnatosť, 
technologickú predstavivosť a ďalšie 

Vzdelanie  
- vyštudoval špeciálnu strojársku techniku ako konštruktér  
- titul inžinier získal na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka  
- anglický jazyk - začiatočník/pokročilý 
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Pracovné skúsenosti  
- ostatné tri mesiace získava zákazky pre stavebný tím a riadi pomocné stavebné práce  
- počas štúdia a prázdnin aj pracoval - napríklad v drevárskej výrobe, v pohostinstve či ako vodič dodávky 

Ďalšie  
- ovláda softvér Catia a AutoCAD, má vodičský preukaz skupiny B, C, AM a T 
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