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HN hľadajú Danielovi prácu konštruktéra vo veľkých firmách.
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Nájdite si prácu s HN: "Mám červený diplom" (video)
Ste čerstvý absolvent a hľadáte si prácu? Projekt HN vám pomôže urobiť prvý dôležitý krok na trhu práce.
Povedali by ste, že ani červený diplom za výsledky štúdia na vysokej škole nedokáže zabezpečiť vysokoškolákovi vysnívanú
prácu? Navyše, ak ide o absolventa techniky, ktorá patrí medzi tie žiadanejšie oblasti? A predsa je to tak.
Daniel od Košíc nedávno získal inžiniersky titul a teraz sedí pred porotou štyroch odborníkov na trh
práce, pred sebou má zložku plnú vysvedčení, diplomov a študentských prác, a zaujíma ho, ako a kde si
nájsť primerane ohodnotenú prácu. Poradia mu personalisti? Nájdu problém, ktorý mu bráni zamestnať
sa?
"Diplomom sa nechválim“
Daniel má za sebou úspešné štúdium - v ceste za titulom nemusel opakovať žiadny zápočet ani skúšku.
Aj tie, z ktorých nezískal plný počet bodov, si chodil opraviť. Na záver štúdia si vyslúžil pochvalu
dekana za študijný prospech a červený diplom.
Prečo to neuviedol v životopise? "Keď som zistil, kto všetko ten diplom získal, ani sa tým veľmi
nechválim,“ hovorí sarkasticky. Sarkazmus vôbec zaraďuje Daniel medzi svoje slabé stránky - spolu s
istou mierou introvertnosti Tú sa však snaží, vzhľadom na nevyhnutnosť tímovej práce v odvetví,
prekonať. "V posledných ročníkoch školy sú kolektívne zadania a mal som často v tíme ľudí, ktorí mali
vždy na všetko čas. Osobne som zvyknutý dodať všetko načas, dá sa predsa spať aj jednu hodinu denne,
keď treba, ale spoločná práca nie je o tom, aby som si ja niečo dokazoval,“ vysvetľuje špecialista na
konštrukčný softvér.
Jedna škola Danielovi nestačila - zapísal sa na individuálne štúdium na pražskú univerzitu, ktorú budúci
rok končí. Cestovanie, ubytovanie, životné náklady - to všetko ho prinútilo začať riešiť otázku peňazí.
"Chodím letecky z Košíc do Prahy, aby to bolo vôbec realizovateľné a podmienkou štúdia je platiť si
celoročne internát,“ vysvetľuje Daniel. Za prácu konštruktéra v oblasti strojárstva by chcel po skúšobnej
lehote dostať 800 až 900 eur mesačne. V hľadáčiku má najmä veľké firmy v Bratislave a v Česku.
"Momentálne je východ hladová dolina a nie je možné si tu nájsť adekvátnu prácu.“
Tri týždne, tri ponuky
Mladý technik si prácu hľadá tri týždne, za ten čas dostal tri ponuky. Je to skvelé skóre, hovoria
personalisti - kde je problém? "Z hľadiska profesijného rastu je pre mňa lepšie konzorcium, kde je v
rámci tímu väčšia konkurencia. V malej firme rýchlo vyniknete, ale neposuniete sa ďalej,“ hovorí Daniel,
ktorý by sa raz chcel prepracovať do centrály U.S. Steel v Pittsburghu. Nevyhovoval mu ani ponúkaný
plat - 420, 560 a 570 eur mesačne. Personalisti však radia - ak sa chcete posúvať vyššie, niekde treba
začať.
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Porota HN hodnotí: Daniela, ktorý hľadá prácu konštruktéra
Ivan Tomko, personalista Amrop Slovakia
Životopis: Pozitívne hodnotím, že ste obsahovo aj formou prispôsobili životopis pre tento pohovor a odlíšili
sa tým od iných uchádzačov, to je plus.
Vystúpenie: Ste vtipný človek, bavili ste nás, bol to uvoľnený pohovor. Z odpovedí mi však nebolo jasné,
akú konkrétnu prácu hľadáte.
Verdikt: Ste perfekcionista, na vysokej škole ste si išli opraviť test, keď vám chýbali tri body do sto, máte
červený diplom. Vašu snahu nájsť si prácu vnímam tak, že hľadáte možnosť ako získať prax a sponzora,
pretože cestujete, študujete a potrebujete na to peniaze. Podľa toho by ste však mali upraviť priority a
prípadne načas odložiť školu a zľaviť z predstavy o výške platu. Chýba vám prax a bez nej sa ťažko
posuniete. Mali by ste preto zvážiť aj menej ohodnotené ponuky na prácu. Dostali ste podľa vlastných slov
tri ponuky za tri týždne. Hoci vás ani jedna platom nepresvedčila, je to výborný výsledok.
Beáta Lenčešová, manažérka StartPeople
Životopis: Oceňujem originálny životopis s grafickými prvkami. Pracovné skúsenosti radšej uvádzajte v
slede od najaktuálnejšej po najstaršiu.
Vystúpenie: Ste uvoľnený, zvažujete, čo poviete, ale viackrát ste povedali niečo, čo ste napokon korigovali,
takže by to chcelo trochu presnejšie vyjadrovanie.
Verdikt: Tvrdíte, že potrebujete prácu a financie, ale odmietli ste niekoľko ponúk za nižší plat, ako ste si
predstavovali. Môžem povedať, aj z vlastnej skúsenosti, že pre absolventa školy je lepšie vziať prácu za
menej peňazí a radšej naberať skúsenosti. Ozvala by som sa firmám, pre ktoré ste brigádovali v minulosti a
skúsila pracovať pre ne, na začiatok pokojne aj na part time. Mali by vám dať prednosť, pretože vás už
poznajú. Požadovaný plat je na Bratislavu adekvátny, na východnom Slovensku treba ísť nižšie.
Milan Kuzma, personálny riaditeľ Tower Automotive
Životopis: Životopis je prehľadný a pripravený na jednu stranu, čo v našej firme vítame.
Vystúpenie: Vaše odpovede nemali systematický sled, nenašiel som logickú postupnosť. Mali by ste
odpovedať jasnejšie, nie všetci personalisti na vás budú mať toľko času ako my.
Verdikt: Vašu odbornosť som vôbec neriešil, tá je bezproblémová. Otázka je skôr, či by ste zapadli do
kolektívu a na akú pozíciu vás zaradiť a osobne som nenašiel odpoveď. Nepredali ste mi svoje kvality,
predali ste mi to, že špekulujete a hľadáte pozíciu typu „keď mi dáte 800 eur, budem robiť všetko“. Hoci sa
obávate profesionálneho stagnovania v malých firmách, nie je na to dôvod. Často práve veľká firma vás
zaškatuľkuje. Zo skúsenosti môžem povedať, že malé firmy sú skvelý štartovací bod, pretože sa naučíte viac
a získate väčší prehľad, ako keď budete niekde päť rokov rysovať ozubené koliesko.
Zuzana Zhorelová, personalistka Foxconn
Životopis: Životopis je prehľadný a čítavý, obsahuje všetky potrebné informácie. Priniesli ste si podklady,
diplom, zhrnutie doterajšej práce v kocke na 20 stranách. Ste na všetko pripravený. Vo svojej praxi som sa
zatiaľ stretla s jediným človekom, ktorý by pohovoru venoval takúto pozornosť.
Vystúpenie: Vystupovanie je v poriadku. Výhradu mám len k tomu, že niekedy odpovedáte obkľukou –
kým sa dostanete k odpovedi, opíšete špirálu. Sústreďte sa na jadro otázky. Oceňujem, že ste sem prišli z
veľkej vzdialenosti a flexibilitu.
Verdikt: Hľadáte prácu najmä v Bratislave a Prahe. Myslím si však, že aj mimo bratislavského regiónu je
veľa zaujímavých spoločností, ktoré by vám mohli ponúknuť zaujímavú prácu. Porozhliadajte sa. Platové
požiadavky sú akceptovateľné.
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