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Nájdite si prácu s HN: „Láka ma arabský svet“ (video)
Martina možno čaká kariéra ako vystrihnutá z rozprávok tisíc a jednej noci. Má slabosť pre Orient, snaží sa
zvládnuť arabský jazyk a aj študentské stáže si hľadal v krajinách Blízkeho východu.
"Západné krajiny ma nezaujali, vybral som si východ, pretože je iný,“ hovorí o svojom smerovaní absolvent
politológie, ktorý pôsobil na veľvyslanectve v egyptskej Káhire a arabčinu sa učil aj v Sýrii.
"Chcem sa odlíšiť“
Momentálne sa Martin "piple“ s rigoróznou prácou, ktorá bude o víziách Fukuyamu, Huntingtona a
Brzezinského o vývoji sveta a popri tom si hľadá prácu. Od poroty, ktorá by mala posúdiť jeho silné a slabé
stránky a možno mu aj ponúknuť konkrétny džob, by chcel počuť, či má ďalej pracovať vo sfére politológie
a diplomacie alebo sa vrhnúť na obchod s Blízkym východom. V prvom prípade očakáva na začiatok 700
eur mesačne, ak by ho naverbovali obchodníci, chcel by aspoň 1 500 eur. Všetko má však svoje "ale“...
Personalisti preverujú Martina sprava, zľava. Zaujíma ich, prečo si vybral práve arabský svet a jazyk.
"Politológov vyštuduje ročne sto - stodvadsať, takže som sa chcel odlíšiť, chcel som sa špecializovať.“
Blízky východ ho zaujal tým, aký je odlišný od našej kultúry. "Blízky východ je stelesnená všeobecná
dezorganizácia, chaos. Na dvojpruhovke stoja autá bežne v štyroch radoch, termíny neplatia, nikto sa nikde
nenáhli,“ odpovedá Martin na otázky personalistov. Dôjde aj na angličtinu - Martin má opísať študentskú
prax na ministerstve zahraničných vecí. Porota sa z pomalšej a jednoduchej reči dozvie, že to nenaplnilo
jeho očakávania - pracovníci rezortu nemali čas sa študentovi venovať, a tak si len čítal správy zo
zastupiteľstiev.
O čosi lepšie to dopadlo na stáži v Egypte. "Mal som garanta, ktorý mi prideľoval prácu a prešiel som
postupne všetkým, od sekretárskych prác, cez zber informácií a písanie správ, konzulárne a diplomatické
činnosti až po účasť na brífingu Ligy arabských štátov,“ spomína na mesiac strávený na veľvyslanectve.
Dlhodobý džob z toho však nebol.
Arabistov je ako šafranu
Diplomacia a štátna správa sú zatiaľ Martinovou miernou prioritou. Životopisy preto posiela najmä na
ministerstvá - zatiaľ neúspešne, aj zamietavá odpoveď prišla len zhruba v jednom z desiatich prípadov.
"Odborníkov so znalosťou arabskej mentality a jazyka je na Slovensku ako šafranu, dobre na tom zarobíte,“
obracia pozornosť na súkromnú sféru porotca a obchodník Vladimír Švihel.
Otázkou je, čo mladý uchádzač dokáže obchodníkom ponúknuť. "Nemám praktické skúsenosti s
dojednávaním obchodu ani bližšie informácie o arabskom trhu, s čím sa kde obchoduje. Vedel by som
vyhľadávať informácie, sprostredkovať stretnutie, pripraviť podklady,“ hovorí Martin. To však podľa poroty
nebude stačiť - Martinovu úroveň arabčiny aj zanietenie pre Orient vnímajú zatiaľ skôr ako koníček.

Životopis uchádzača
Martin z Dunajskej Stredy (24 rokov)
Osobnostný profil
- Martina baví politika a história, srdcovou záležitosťou je Blízky východ
- je zodpovedný, flexibilný, presný a dochvíľny a snaží sa profesijne rásť
Vzdelanie
- Martin je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
- titul magister získal v programe politológia, v súčasnosti pokračuje v rigoróznom štúdiu tohto programu
- angličtinu ovláda na pokročilej úrovni, mierne pokročilý je v arabčine
Pracovné skúsenosti
- absolvoval odbornú stáž na Ministerstve zahraničných vecí SR a na slovenskom veľvyslanectve v
egyptskej Káhire
- pol roka pracoval ako finančný poradca, popri škole brigádoval, napríklad ako zberač informácií
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Ďalšie
- ovláda kancelársky softvér, má vodičské oprávnenie pre skupinu B
Profil odvetvia
Odvetvie a pozícia: projektový koordinátor
Typické činnosti: príprava a koordinácia projektov v oblasti tretieho sektora
Štandardné nároky: vysokoškolské vzdelanie, anglický jazyk
Priemerný hrubý plat: 850 eur za mesiac
Počet voľných pozícií*: 0/0
*podľa portálu profesia.sk za ostatných 24 hodín/týždeň
Zdroj: profesia.sk, merces.sk
Odvetvie a pozícia: obchodný zástupca (pre zahraničie)
Typické činnosti: vyhľadávanie zákazníkov v rámci prideleného regiónu, prezentovanie tovaru, služieb
Štandardné nároky: stredoškolské vzdelanie s maturitou - ekonomické zameranie
Priemerný hrubý plat: 843 eur za mesiac (priemer za Slovensko)
Počet voľných pozícií*: 2/23
*podľa portálu profesia.sk za ostatných 24 hodín/týždeň
Zdroj: profesia.sk, merces.sk
Porota HN: hodnotí Martina, ktorý sa rozhoduje medzi politikou a biznisom
Eva Slobodová, konzultantka Amrop Slovakia
Životopis: Cieľom CV je dostať vás na osobné stretnutie. Všeobecné CV nezaujme, preto treba zvýrazniť
veci, ktoré zvyšujú šance u zamestnávateľa, ku ktorému sa práve hlásite. Ak sa budete napríklad uchádzať o
miesto v rezorte diplomacie, zvýraznite a rozpíšte skúsenosti z konzulátu v Káhire a podobne. Pri praxi
chýba trvanie v mesiacoch, doplnila by som tiež referencie.
Vystúpenie: Máte rezervu v sebaprezentácii, chýba vám viac dravosti. Popracujte na tom, spíšte si
najdôležitejšie veci, ktoré máte za sebou a dôsledne sa pripravte na každé stretnutie, aby ste mali odpoveď
na každú otázku, aby ste odpovede sypali.
Verdikt: Zamestnanie si hľadáte pasívne, máte síce cieľ, ale chýba vám akčný plán ako sa k nemu dostať.
Náhodné posielanie CV nepomôže. Určite si zbierajte informácie o budúcom zamestnávateľovi, o pracovnej
pozícii, aby sa vám nestávali kroky vedľa, ako spomenuté finančné poradenstvo. Je sympatické, že máte
záujem o kultúru, ale pozor, aby nešlo len o koníček. Nevidím vás v diplomacii, skôr ako zamestnanca
ministerstva zahraničných vecí alebo hospodárstva, ste skôr analytický typ ako prezentačný. Plat 700 - 800
eur je na ministerstvo primeraný. V prípade obchodu je 1 500 eur veľa, pretože nemáte zatiaľ čo ponúknuť.
Jana Plankenauerová, konzultantka Fipra Slovakia
Životopis: Oceňujem serióznu e-mailovú adresu bez zdrobnenín. V rámci praxe by som privítala rozpísať
konkrétne činnosti, ktoré ste vykonávali. Doplnila by som tiež názov rigoróznej práce, na ktorej pracujete.
Ak napíšete k znalosti angličtiny v zátvorke maturita, pôsobí to negatívne, akoby ste odvtedy s týmto
jazykom nepracovali. Pozor na preklepy, napočítala som tri. Znalosť arabčiny ma zaujala, odporúčam, aby
ste čo najrýchlejšie získali úroveň aktívna znalosť, či aspoň pokročilá.
Vystúpenie: Oblečenie, úprava aj vystúpenie bolo v poriadku. Ste sympatický mladý človek, ak na sebe
budete ďalej pracovať, máte šancu. Chcelo by to aktívnejší prístup, vyjadrovali ste sa príliš všeobecne aj o
takých zaujímavých veciach ako stáž v Káhire. Nepresvedčili ste ma ani o záľube v Oriente. Chce to
podrobnosti, ktorými zaujmete, odlíšite od iných a možno presvedčíte budúceho zamestnávateľa.
Verdikt: Zatiaľ nevyčnievate z radu a nepozvala by som vás na osobný pohovor. Odporúčam orientáciu na
obchod a Blízky východ, získate širšiu perspektívu a lepšie možnosti. Musíte však pre to niečo urobiť, na
trhu je veľká konkurencia absolventov, zvážte preto doplnenie odborných znalostí a sústreďte sa na
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perfektné zvládnutie angličtiny a arabčiny. Možnosťou je napríklad Ústav medzinárodných vzťahov a
právnej komparatistiky na Univerzite Komenského, ktorý ponúka dvojročné denné štúdium diplomacie,
medzinárodných vzťahov vrátane predmetu geopolitické špecifiká regiónov sveta so zameraním aj na Blízky
východ. Je to šanca získať kontakty, absolvovať odbornú prax v rezorte diplomacie a zlepšiť sa v jazykoch.
Sylvia Lakatošová, personalistka ProAct People Slovensko
Životopis: Pri zostavovaní CV si dávajte pozor na preklepy. Rozpíšte prax a doterajšie pracovné skúsenosti
podľa toho, v akej oblasti sa chcete presadiť. Ak v oblasti obchodu, treba zdôrazniť ďalšie zručnosti a
schopnosti, ako napríklad organizačnú zručnosť, komunikatívnosť a podobne. Pri použití termínu flexibilný
treba byť opatrný a viac špecifikovať - ide o možnosť pracovať nadčasy, chodiť na služobné cesty či
pracovať v meste podľa výberu zamestnávateľa...
Vystúpenie: Chýbala mi prezentačná zručnosť, popracujte na tom, aby ste sa dokázali predať
potenciálnemu zamestnávateľovi. Ste úprimný a komunikatívny, chýbalo mi
trochu viac sebavedomia, očného kontaktu, dravosti. Neboli ste si vždy istý odpoveďami.
Verdikt: V oblasti obchodu máte málo skúseností. Skúsila by som na vašom mieste osloviť aj slovenské
firmy, ktoré ponúkajú trainee programy, získavať informácie a
zručnosti v obchode, pokračovať v štúdiu arabčiny a angličtiny a po nadobudnutí praxe skúsiť opäť obchod
s Blízkym východom. Očakávaný plat 700 eur v štátnej správe je adekvátny, v rámci obchodu je 1 500 eur
na Slovensko zatiaľ pre začiatočníka veľa.
Vladimír Švihel, konateľ obchodnej spoločnosti Sirius Trade
Vystúpenie a verdikt: Čakal som viac znalostí o arabskom prostredí a trhu. Arabi sú veľmi dobrí
obchodníci, krajiny Gulf Cooperatin Counsil, ktorým sa venujeme, importujú zhruba 90 % tovaru a majú
veľký záujem o obchodné vzťahy s EÚ. Možnosti na uplatnenie sú obrovské, ale Slovensko nemá v
bohatých arabských krajinách takmer žiadne obchodné zastúpenie či informačnú podporu pre svojich
podnikateľov. Obchodné zastúpenia sú však kľúčové, pretože obchod tu funguje takmer výlučne na základe
osobných vzťahov. Obchod s Blízkym východom môže byť pre mnohých slovenských podnikateľov cestou
z krízy, nehrozí pritom žiadne mimoriadne zdravotné ani iné riziko. Vaša perspektíva v tejto oblasti je oveľa
lepšia v porovnaní s kariérou politológa, akých každý rok vyjde zo slovenských škôl sto. V arabárni sú
veľké možnosti doslova zbohatnúť, a to slušne, predajom svojich vedomostí. Záujem je o kvalifikované,
manažérske pozície v biznise či v cestovnom ruchu. Prebiehajúca výstavba rekreačných zariadení v
krajinách GCC vychádza z predpokladu, že o päť rokov vznikne v Číne vrstva zhruba sto miliónov ľudí,
ktorí budú mať záujem o zahraničné dovolenky. IT oblasť je v plienkach, uplatniť sa môžu doslova 13- či
14-roční študenti, pretože u nás už v tomto veku vedia robiť webové stránky. Osobne nepreferujem
konkrétne vzdelanie, ale vytrvalosť, ctižiadostivosť, schopnosť riešiť problémy a reč - najmä angličtinu. Ak
viete aj po arabsky, je to obrovské plus, veľmi si to vážia. Odporúčam budovať si osobné kontakty s
Arabmi, písať si s nimi, chodiť tam v rámci vašich možností na stáže a podobne.

HN našli prácu Martinovi, dostal šancu ako akciový analytik
Bratislava - "Vo svete akcií som doma,“ prezentoval sa pred tromi týždňami porote Martin z Bratislavy.
Študent manažmentu zaujal odborníkov na trh práce nadštandardnými znalosťami akciových trhov,
nadšením a v neposlednom rade aj dobrou angličtinou a nemčinou.
Verdikt však znamenal pre Martina isté schladenie - pozície portfóliového manažéra či bankového dílera, o
ktoré sa uchádzal, boli podľa všetkých štyroch porotcov pre absolventa bez mnohoročnej praxe nedostupné.
Napriek tomu hneď na pohovore dostal ponuku od personalistky banky aj finančného konzultanta na
spoluprácu, ktorá by ho k vysnívanému džobu nasmerovala. "Od pondelka som nastúpil na pozíciu junior
akciového analytika v spoločnosti Trim Broker,“ informoval nás Martin. Firma poskytuje finančné služby v
oblasti obchodovania a investovania na svetových finančných trhoch a okrem iného pravidelne prispieva aj
na finančný portál HN Finweb.
O Martinove služby prejavili záujem tiež dve banky, vybral si však prácu najbližšie k akciovým trhom.
"Pracujem s ľuďmi, ktorí svojej práci rozumejú a sú ochotní mi mnohé veci vysvetliť, takže mám šancu sa
tu veľa naučiť,“ netají sa spokojnosťou. Spokojný je tiež s finančným ohodnotením a prácou na čiastočný
úväzok. "Vyšli mi v ústrety, takže môžem bez problémov chodiť do školy a ešte mi aj ostane voľno,“
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dodáva Martin. (šao)
Celý príbeh Martina z Bratislavy nájdete tu: http://hnonline.sk/c1-46886350-vo-svete-akcii-som-doma
Copyright Ecopress, a. s. Pri materiáloch označených značkou agentúry Copyright © prislúcha agentúre. Ecopress, a. s. je výlučným
vlastníkom www.HNonline.sk a má všetky práva a povinnosti spojené s realizáciou tohto portálu. Uvedený portál je viditeľne označený a
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