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HN hľadajú prácu Anne, očakáva nástupný plat zhruba 760 eur.

stránka 1 z 1

Hospodárske noviny, 19.8.2010

Nájdite si prácu s HN: „Štátna správa je istota“ (video)
Pocit istoty. To očakáva Anna od práce a hľadá si preto pozíciu v štátnej správe. Zamestnanie v
administratíve skúša nájsť už pol roka, no nedarí sa jej.
"Každé ráno vstanem, sadnem k PC, popozerám všetky stránky
s pracovnými inzerátmi, ktoré poznám, stránky štátnych úradov
a ak niečo nájdem, hneď si pripravím podklady a zanesiem ich
tam,“ vysvetľuje.
Neúspech ju priviedol až do redakcie HN - šťastie chce skúsiť
aj pred štvoricou odborníkov na trh práce. Hoci sedí nesmelo
na kraji stoličky a oči klopí do zeme, odhodlanie jej nechýba,
pred porotu sa odvážila predstúpiť aj napriek tomu, že ju cestou
zastihol lejak a ako naschvál sa jej roztrhlo ramienko na šatách.
Od keramiky k politológii
Anna zmaturovala na odbornom učilišti v odbore maľba skla a
keramiky. Lásku k hline a tvorivú prácu sa však čoskoro
rozhodla vymeniť za istotu príjmu. "Bavilo ma to, ale
keramikou sa na Slovensku nedá uživiť,“ tvrdí. Vyštudovala
obchodnú akadémiu a zamestnala sa na Úrade pre verejné
obstarávanie ako asistentka riaditeľa odboru. Popri práci začal
študovať na vysokej škole a keď už mala vo vrecku titul
magisterky politológie a šancu na vyšší tabuľkový plat, prišiel
obrat. Z dôvodu krízy a šetrenia v štátnej správe sa na úrade
znižovali stavy. "Odišla som, pretože zamestnávateľ mi nebol
schopný ponúknuť adekvátne miesto,“ hovorí Anna o
dôvodoch odchodu.
Po skončení vysokej školy totiž viackrát urgovala nadriadených
o preradenie na vyššiu pozíciu. Neskôr počas pohovoru doplní,
že na úrade nechcela kariérne zakrnieť. "Rada by som sa
uplatnila v administratíve, pretože v nej mám profesionálnu
prax. Dosiaľ som v tejto oblasti pracovala a cítim sa v nej
najistejšie,“ hovorí Anna. Má za sebou desať pohovorov,
poslala už najmenej 50 žiadostí, zväčša na administratívne
pozície v polícii, mestských či štátnych úradoch. "Nebránim sa
ani súkromnému sektoru, som teraz na tom tak, že zoberiem
všetko,“ dodáva. Očakávaný plat? Zhruba 760 eur za mesiac.
Disciplína a výdrž
Porota postupne preveruje schopnosti uchádzačky. Medzi
prvými vylúčia angličtinu. "Písanie a čítanie by som zvládla,
telefonický hovor si však neviem predstaviť, pôsobila by som
neisto,“ vysvetľuje Anna. Pohovor v angličtine odmieta,
rovnako miniskúšku z politológie. "V politológii doma nie som,
išla som na vysokú školu s tým, že si potrebujem zvýšiť
kvalifikáciu,“ prezrádza. Univerzita jej podľa nej dala najmä
disciplínu a výdrž.
Problémy jej nerobí strojopis, korešpondencia, zápisy z porád
či expedovanie pošty. Porotu napokon nepoteší, že im Anna
nevie povedať návod na zorganizovanie večere pre tím
manažérov s rozpočtom tristo eur. Verdikt? Práca pre súkromné
firmy pre ňu ostáva zakliata - aspoň kým si nezlepší vystupovanie a anglický jazyk.
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Porota HN hodnotí Annu, ktorá chce pracovať v štátnej správe
Ladislava Chvostaľová, manažérka Amrop Slovakia
Životopis: K životopisu nemám výhrady.
Vystúpenie: Pôsobíte na mňa nepresvedčivo, akoby ste neboli hrdá na svoju prácu. Nedokázali ste sa
pochváliť a predať sa. Ak je problém v strese, pokojne požiadajte o zopakovanie otázky alebo si otázku
sama nahlas zopakujte, aby ste získali čas na premyslenie. Pracujte na komunikácii, na pohovore musíte
totiž presvedčiť. Neboli ste si istá témou diplomovej práce a dôvodmi odchodu z predchádzajúceho
zamestnania, čo zamestnávateľov odrádza.
Verdikt: Moje odporúčanie - pokračujte vo výberových konaniach vo verejnej správe. Nedajte sa odradiť
administratívnou náročnosťou celého výberového procesu či osobnými skúsenosťami s pracovníkmi
personálnych oddelení úradov vo verejnej správe. Komunikujte aj telefonicky a rešpektujte všetky
požadované prílohy a súčasti žiadosti, hoci niekedy ide o veľkú hŕbu papierov. Buďte hrdá na sedem rokov
praxe a skúste sa odlíšiť od ostatných uchádzačov. Na začiatok by ste mali byť pripravená aj na plat 500 600 eur. V konkurencii o pozície v komerčnej sfére budete zaostávať. Chýbajú vám jazykové znalosti,
organizačné schopnosti a priebojnosť.
Beáta Lenčešová, manažérka StartPeople
Životopis: Životopis je prehľadný, doplnila by som mesiace v časti pracovné skúsenosti. Keď uvediete
napríklad zamestnanie v rokoch 2002 - 2003, nie je jasné, či ide o dva mesiace alebo plné dva roky.
Upravila by som úroveň jazykovej znalosti anglického jazyka z pokročilý na základy, keďže sa neodvážite
hovoriť v angličtine na pohovore. Uvádzate si titul Bc. aj Mgr. Hoci ide o dve rôzne školy, pokiaľ sú
podobného zamerania, stačí uviesť titul dokončeného vyššieho vzdelania.
Vystúpenie: Cítiť z vás nervozitu. Najmä pri rozprávaní o práci, ktorú máte za sebou, by to chcelo väčšiu
istotu.
Verdikt: Myslím si, že sama neviete, kde sa v rámci štátnej správy chcete uplatniť, drží vás tam len pocit
istoty. Máte titul z vysokej školy, ale vaša odborná úroveň tomu nezodpovedá. Z toho, čo ste povedali, si
myslím, že titul ste získali skôr preto, aby ste mali vyšší tabuľkový plat. Priemerný plat v štátnej správe sa
pohybuje okolo 800 eur, ak sa vám podarí takú prácu získať, vzhľadom na vaše skúsenosti tento plat zrejme
časom aj dostanete. Skúšajte sa ďalej uplatniť vo verejnej správe a pracujte na vystupovaní.
Andrea Kožuchová, personálna riaditeľka Tesco Stores SR
Životopis: Životopis sa mi páči, je úhľadný a starostlivo koncipovaný. V komerčnej sféry sa vyžaduje
podrobnejšie uviesť do životopisu náplň práce, napríklad, či ste pripravovali prezentácie, aké konkrétne
úlohy ste plnili a podobne.
Vystúpenie: Pôsobili ste na mňa veľmi neisto, zrejme pôsobí aj kamera a počet ľudí, ktorí oproti vám sedia.
Odporučila by som pracovať na sebaprezenácii, určite máte byť na čo hrdá, máte sedem rokov skúseností,
odviedli ste kus práce. Skúste to predať a ukázať, že vám to niečo dalo a bude z toho profitovať aj
zamestnávateľ.
Verdikt: Verejná správa je pre vás to pravé, v korporátnom sektore by ste to mali ťažšie, pretože vám chýba
angličtina. Povedzte to, čo si myslíte, nevyhýbajte sa odpovediam. Mňa to zneistilo. Platové očakávania sú
vysoké.
Tomáš Doubrava, personalista TV Markíza
Životopis: Oba vysokoškolské tituly Bc. aj Mgr. sa pred menom nepoužívajú, ak chcete upozorniť na dve
rôzne školy, rozpíšte to v životopise. Ak budete posielať životopis do súkromnej firmy, rozpíšte podrobne
administratívne zručnosti a úkony, ktoré ste na doterajších pozíciách robili.
Vystúpenie: Privítal by som silnejší očný kontakt. Viem, že to nie je jednoduché, ale skúste sa na pohovore
predať. Zdôraznite, v čom ste dobrá, čo sa vám podarilo dosiahnuť, za čo vás chválili, čo vám išlo. Skúste
vypichnúť kvalitnú prácu, ktorú ste za sedem rokov určite odviedli. Vyvarujte sa hodnotenia nadriadených
pri pohovore. Trochu ste si protirečili, na začiatku ste hovorili, že ste boli prepustená pre znižovanie stavov,
a počas pohovoru ste povedali, že ste odišli sama. Na to si dávajte pozor.
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Verdikt: Je zjavné, že ste zameraná na verejný sektor, pokračoval by som v tomto smere a venoval viac
času príprave podkladov a vystupovaniu na samotnom pohovore.
S vašimi skúsenosťami by som sa nebál vypýtať si aj 850 eur. V snahe uplatniť sa v súkromnej sfére vás
však hendikepuje nedostatočná angličtina.
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