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Hospodárske noviny, 18.11.2010

Nájdite si prácu s HN: Sen o vlastnom penzióne (video)
Hospodárske noviny hľadajú prácu Jánovi, ktorý chce prácu bezpečnostného manažéra.
Ako sa dostať k hotelu prostredníctvom práce pre
bezpečnostné služby? Na počutie mafiánsky znejúcu
otázku skutočne rieši Ján z Liptovského Mikuláša.
Čerstvý vysokoškolský absolvent sníva o vlastnom
penzióne, vyštudoval však bezpečnostný manažment,
a tak si pragmaticky hľadá na začiatok prácu v odbore
- presťahoval sa kvôli tomu aj do Bratislavy.
"Potešil by som sa, keby sa mi podarilo nájsť prácu v
nejakej firme zaoberajúcej sa zabezpečovaním
objektov a ochranou osôb a majetku,“ hovorí štvorici
odborníkov, medzi ktorými dnes nechýba ani
zástupca súkromnej bezpečnostnej služby. Odštartuje
Ján kariéru vo svete detektívnych služieb, prevozu
peňazí či ochrany budov a osôb? Dozviete sa v ďalšej
časti seriálu Nájdite si prácu s HN.
Ako ochrániť Dubeň
Pohovor sa mal začať pred 15 minútami a Jána nikde.
Dobre naladení personalisti tipujú výhovorky,
ktorými uchádzač odôvodní meškanie, Ján má u nich
hneď o pár bodov menej. Keď sa o chvíľu usadí v
kresle, pokojne opíše strasti s bratislavskou MHD.
Vzápätí sa debata zvrtne na jeho univerzitnú cestu.
Ján totiž nemá za sebou pracovné skúsenosti v
odbore, okrem školskej praxe, kde pomáhal nastaviť
firme monitorovací systém. Životopis zabral porote
zhruba pol minúty čítania. V diplomovej práci riešil
ochranu žilinského nákupného komplexu Dubeň - zapáčila sa mu v zozname tém.
Z vlastného popudu by si vybral zabezpečenie rodinného domu alebo menšej firmy, ale trendy v oblasti už
nesleduje - mal toho dosť na škole. Porota sa tiež dozvie, že Ján nemá preukaz odbornej spôsobilosti pre
prácu v SBS, bez ktorého je pre tieto firmy zatiaľ prakticky nezamestnateľný. "Dalo sa to aj cez školu
urobiť, ale nepovedali nám všetky výhody, aké z toho budú pre nás plynúť a tak som to odložil na čas po
škole, aby mi to dlhšie platilo,“ vysvetľuje Ján. Za svoju slabú stránku považuje angličtinu, ktorú si chce
zlepšiť jazykovým kurzom.
Nadčasy nie sú problém
"Od malička som túžil robiť podnikateľa a mať hotel, aby to tam bolo pekné, aby si ľudia mali kde
oddýchnuť,“ prekvapí porotu Ján pri osobných otázkach. Sen je však vzdialený, sústrediť sa chce teraz na
prácu v oblasti bezpečnosti. Na životopisy sa mu zatiaľ nik neozval, jediný pohovor v bezpečnostnej
agentúre skončil odpoveďou - inžinierovi sa nepatrí robiť montéra. Podobne sú však na tom aj ďalší
spolužiaci - z 25 zatiaľ našli prácu štyria. Ján zbiera body úprimnosťou a príjemným, až flegmatickým
vystupovaním.
Vykľuje sa z neho skúsený šofér, ktorý je ochotný pracovať aj fyzicky, učiť sa a nemá problém v práci
"potiahnuť dlhodobo aj osemnástky“. Budúci zamestnávateľ by mohol využiť aj jeho základné znalosti
počítačových sietí či databázového softvéru. "Nástupný plat by som chcel aspoň šesťsto eur, keďže nájom
treba platiť a z niečoho žiť,“ ocení svoju prácu Ján.
Životopis uchádzača
Ján z Liptovského Mikuláša (24 rokov)
Osobnostný profil
- rád by pracoval vo firme zaoberajúcej sa zabezpečovaním objektov a ochranou osôb a majetku
- tvrdí o sebe, že je flexibilný, komunikatívny a spoľahlivý
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Vzdelanie
- Ján vyštudoval Fakultu špeciálneho inžinierstva na Žilinskej univerzite v Žiline
- na strednej priemyselnej škole študoval elektrotechniku
- uvádza mierne pokročilú znalosť anglického jazyka
Pracovné skúsenosti
- popri štúdiu pracoval na rôznych brigádnických pozíciách
Ďalšie
- ovláda kancelársky softvér, má vodičský preukaz typu B
Profil odvetvia
Odvetvie a pozícia: bezpečnostný technik
Typické činnosti: kontrola dodržiavania bezpečnostných predpisov na pracovisku
Štandardné nároky: stredoškolské s maturitou
Priemerný hrubý plat: 780 eur za mesiac
Počet voľných pozícií*: 0/3
Odvetvie a pozícia: bezpečnostný manažér
Typické činnosti: riadenie a kontrola činnosti súkromnej bezpečnostnej služby, stretnutia s odberateľmi
služieb, vyjednávanie zmluvných podmienok
Štandardné nároky: stredoškolské vzdelanie s maturitou
Priemerný hrubý plat: 1 022 eur za mesiac
Počet voľných pozícií*: 1/4
*podľa portálu profesia.sk za ostatných 24 hodín/týždeň
Zdroj: profesia.sk, platy.sk
Porota HN: hodnotí Jána, ktorý by chcel pracovať ako bezpečnostný manažér
Ivan Tomko, personalista Amrop Slovakia
Životopis: Vynechal by som v životopise znalosť internet pokročilý, to je dnes pri absolventoch
samozrejmosť. Rozpísal by som diplomovú prácu, pre zjednodušenie môžete použiť napríklad abstrakt. Ak
nemáte iné pracovné skúsenosti, rozpíšte aspoň brigádnické pozície - čo a kde ste robili.
Vystúpenie: Pôsobili ste sebavedomo a príjemne. Vedeli ste pohotovo reagovať aj na ťažšie a osobné
otázky. Ak cítite, že máte v nejakej oblasti deficit, napríklad v spomínanej angličtine, mali by ste mať
pripravenú odpoveď na to, ako na jeho odstránení pracujete a skutočne podnikať kroky na zlepšenie sa v
danej oblasti.
Verdikt: Nie je potrebné skočiť po prvom pracovnom mieste, ktoré sa naskytne. Je bežné, že sa na začiatku
kariéry hľadáte a úvodné malé "prešľapy“ sú tolerované. Pozor však, aby ste nemenili prácu príliš často.
Signalizuje to nevyspelosť či nelojálnosť. Očakávaný plat 700 eur je na absolventa vysokej školy, ktorý si
hľadá prácu v Bratislave, primeraný.
Ján Uriga, personálny manažér Deloitte Slovensko
Životopis: Ak chcete pracovať v Bratislava, doplňte do CV, že tu máte prechodné bydlisko. Zdravotný stav
nemusíte uvádzať, podobne ako strednú školu. Rozpíšte významné brigády, doplňte detaily o diplomovke,
dozvieme sa viac o tom, v čom máte hlbšie vedomosti.
Vystúpenie: Nemáte prax, takže predajte know-how zo školy. Rozpíšte hlavné predmety či oblasti štúdia,
ktoré by mohli byť zaujímavé pre budúceho zamestnávateľa. Prípadne hovorte o ľudských skúsenostiach,
ako ste čelili životným problémom. Oceňujem vašu spontánnosť, otvorenosť a úprimnosť. Nezabúdajte
však, že vaším cieľom je získať prácu, takže si kontrolujte, aby ste nehovorili dlho o tom, čo s ponúkanou
prácou nemá súvis. Nie je šťastné hovoriť o dôvodoch, prečo chcete taký či onaký plat. Zamestnávateľa to
nezaujíma. Mali by ste mať základný prehľad o platoch v odbore, zistite si to od kolegov, ktorí sa už
zamestnali, alebo na internete.
Verdikt: Priemerný čas na získanie dobrej práce je 3 až 18 mesiacov, takže ste v norme. Ak vezmete prvú
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príležitosť, strácate čas hľadať takú prácu, ktorú skutočne chcete. Buďte trpezlivý, môže to trvať dlhšie.
Ľubomíra Laštúvková, riaditeľka personálneho odboru Securiton Servis
Životopis: Privítala som informáciu o strednej elektrotechnickej škole, pretože mi to hovorí, že nemáte
problém pracovať v technickej oblasti, získavať ďalšiu prax a certifikáty. Zamestnanci súkromných SBS
musia spĺňať určité podmienky, medzi ktoré patrí aj dobrý zdravotný stav. Ak by sme vás mali zamestnať,
okrem lekárskeho posudku by sme žiadali aj odpis z registra trestov a čestné vyhlásenie o spoľahlivosti a
bezúhonnosti. Plusom je vodičský preukaz a ochota jazdiť na tranzite.
Vystúpenie: Páčilo sa mi, že ste komunikatívny a slušne vyzeráte. Klienti od nás očakávajú slušné
vystupovanie, takže je to veľké plus. Ocenila som tiež ochotu pracovať.
Verdikt: Negatíva - školu ste skončili v júni a za také dlhé obdobie si myslím, že jeden pohovor, ktorý ste
doteraz absolvovali, je veľmi málo. Chýba mi angličtina. Hoci sme čisto slovenská spoločnosť, hľadáme
ľudí s aktívnou znalosťou angličtiny. Na našom trhu je málo pozícií, ktoré sú čisto teoretické - možno na
polícii či vo veľkých firmách. Väčšina súkromných bezpečnostných služieb, ktoré sa venujú aj technickej
oblasti, majú technikov, ktorí si robia všetko - systémy navrhujú ale aj montujú. Ak by ste chceli, teda
nemali problém pracovať aj so skrutkovačom, mohli by sme sa s vami ďalej rozprávať. Očakávaný nástupný
plat 700 eur v hrubom považujem za reálny.
Miroslava Rychtarechová, personálna manažérka Tesco SR Stores
Životopis: Životopis sa mi zdá trochu povrchný, akoby ste ho písali narýchlo. Pomohlo by už to, keby ste
doplnili skúsenosti, ktoré ste spomenuli na pohovore. Je normálne, že ako absolvent vysokej školy nemáte
za sebou prax, pokojne teda rozpíšte absolvované brigády a čokoľvek, čo máte za sebou. Nepočítajú sa len
technické zručnosti a osvedčenia, ale aj pracovné návyky a povaha.
Vystúpenie: Pôsobíte ako úprimný, otvorený, priateľský človek, zrejme máte veľa kamarátov. To je dobré,
veľa vecí sa dá naučiť, ale dôležitejšie je, či vás práca baví a máte záujem pracovať.
Verdikt: Odporúčam vám, aby ste zobrali prvú lepšiu pracovnú príležitosť, pretože treba nejako začať.
Možno si po čase poviete, že to nie je presne ono a odídete, ale aspoň získate skúsenosti. Rozhodne
neostaňte dlho doma, hrozí vám frustrácia a nervozita z toho, ako ďalej. V našej firme nemajú na starosti
bezpečnosť vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ale kolegovia, ktorí majú v našom obchode dlhoročnú prax. Je
dôležité dobre poznať spoločnosť, pre ktorú pracujete, aby ste vedeli implementovať riešenia. Nástupný plat
v našej spoločnosti by bol zrejme o čosi vyšší, ako požadujete.
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