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HN hľadali prácu technikovi. Barbora z prvého dielu už má ponuku.
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Nájdite si prácu s HN: Minimálny plat? 800 eur
Hospodárske noviny vám hľadajú prácu - týždeň po uvedení pilotného dielu seriálu máme v redakcii takmer
päťdesiat záujemcov, ktorí by chceli využiť pomoc a rady odborníkov na trh práce.
Ako dopadla absolventka manažmentu Barbora, ktorá seriál odštartovala? Ponuka personálnej agentúry na
prácu v support biznis centre ju nezaujala.
Na druhý deň po uverejnení článku však do redakcie volal banskobystrický podnikateľ, ktorý chcel Barboru
zamestnať vo svojom projekte. "Po štátniciach máme dohodnuté druhé osobné stretnutie. Je to nový projekt,
aj tá pozícia sa zatiaľ len vytvára, takže je nutné ujasniť podmienky spolupráce,“ informovala nás Barbora
po prvom stretnutí s podnikateľom. Budeme držať palce.
"Chcem robiť s realitami“
Ďalším záujemcom o prácu je Martin. Má 23 rokov a vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v
Bratislave - bakalára na architektúre, inžiniersky titul zavŕšil práve tento utorok štátnicami na univerzitnom
Ústave manažmentu. "Obhajoval som diplomovú prácu o dopravnom spojení metropoly s okolím,“ hovorí
budúci územný plánovač. Mladý muž by chcel pokračovať v práci v odvetví, ktoré vyštudoval.
"Malo by ísť o stavebníctvo, reality, pozícia skôr technická, napríklad asistent projektového manažéra v
spoločnosti, ktorá sa zaoberá developerskou činnosťou a zásahmi do územia,“ vysvetľuje triu personalistov,
ktorí majú posúdiť jeho šance na trhu práce a platové očakávania. "Táto oblasť ma baví a napĺňa, nechcel by
som z nej na začiatku svojej kariéry odbočovať. No ak by som tu nenašiel uplatnenie, vyskúšal by som aj
prácu vo finančnom manažmente, ekonomike, marketingu, na ktorú mi stačí moje vzdelanie,“ dodáva.
Nevylučuje ani štátnu správu, napríklad prácu na stavebnom úrade.
Ideálna práca by však podľa neho mala spájať manažment s prípravou a realizáciou projektu, komunikáciu s
klientmi a aktívne dotváranie stavby či projektu.
Jazyky? Veľké plus
Personalisti listujú v životopise, ktorý je graficky ozvláštnený zvislými farebnými pruhmi. Imponuje im
práca popri štúdiu aj znalosť dvoch svetových jazykov, podporená stážami vo Viedni a v Paríži. "Keby ste
mali znalosť nemčiny na úrovni C1, myslím si, že by sme vám hneď vedeli ponúknuť prácu pre klienta,“
hovorí personalistka Dáša Koričová. Otázky smerujú na konkrétne pracovné skúsenosti, prechod zo školy na
denné povinnosti a vzťahy na pracovisku. Martin hovorí pokojne a pomerne dlho, má za sebou prax v dĺžke
zhruba jedného roka z troch rôznych firiem.
"Komunikoval som s úradmi, zháňal som inzerciu a navrhoval ponukové listy pre klientov, robil som
databázu nehnuteľností a pasportizáciu budov - zakreslenie pôdorysov,“ vymenúva. Pracoval pre
dizajnérsky časopis, v developerskej spoločnosti pôsobil part-time ako asistent prevádzkového manažéra
budov.
Napokon prichádza na pretras plat. "Minimálna hranica, ktorú som si stanovil, je osemsto eur,“ hovorí
Martin. Nezdá sa, že by personalistov požiadavkou zaskočil, ponuku na konkrétnu pozíciu však tentoraz,
nanešťastie, nemajú.
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Porota HN hodnotí absolventa priestorového plánovania Martina
Ivan Tomko, personalista, Amrop Slovakia
Životopis: Našiel som všetko, čo som hľadal. Nie som zástancom ozdobných grafických prvkov v
životopise. Je dobré, ak sa životopis líši od iných, ale keď sa to preženie, pôsobí to rušivo. Nabudúce
vyberte fotku, kde sa usmievate. Používanie internetu a e-mailov sa už dnes považuje za samozrejmosť.
Bolo by skôr zarážajúce, keby ste tieto zručnosti nemali, takže ich nemusíte uvádzať v CV-čku.
Vystúpenie: Zanechali ste na mňa príjemný dojem. Možno vás zaskočili niektoré naše otázky, na ktoré ste
neboli pripravený a chvíľu vám trvalo, kým ste sa zorientovali. Dôležité je, že ste sa nezľakli a nezasekli, čo
sa niektorým uchádzačom stáva. Máte jasno v tom, čo chcete.
Verdikt: Reality, developing, územné plánovanie, štátna správa. Treba ostať v oblasti, ktorú ste študovali a
kde ste začali pracovať. Developerské spoločnosti? Určite áno, napríklad investori vstupujúci na trh s
realitami. Spájajú to, čo hľadáte - techniku s komunikáciou. Určite by som nešiel na pozíciu, ktorá vyžaduje
len komunikačné schopnosti, pretože by ste "zahodili“ veľkú časť svojho ja a to je to technické vzdelanie.
Vzhľadom na vašu diplomovú prácu môžete zaujať aj dopravné podniky. Platové očakávania na pozíciu
asistenta projektového manažéra alebo generálneho riaditeľa sú adekvátne.
Zuzana Kaňuchová, personalistka, Profesia.sk
Životopis: Obsahovo je životopis úplne v poriadku, aj z hľadiska formy je stručný, prehľadný a umožňuje
mi rýchlu orientáciu. Páči sa mi, že ste rozpísali, čo ste konkrétne študovali v rámci svojho odboru a čo
presne ste robili popri štúdiu na prvých pracovných pozíciách. Oceňujem tiež, že ste životopis nestiahli z
internetu, ale urobili ste si ho sám, čo vás odlíši od ostatných kandidátov. V rámci počítačových zručností by
som zdôraznila úroveň ovládania uvedeného technického softvéru, prípadne dĺžku praxe s ním. Odporúčam
aktuálnejšiu fotku.
Vystúpenie: Pôsobíte príjemne a otvorene. Prišli ste na pohovor dobre pripravený a odpovedali ste vhodne a
výstižne aj na všetky otázky. Páčila sa mi vaša prezentácia, viete, čo chcete robiť.
Verdikt: Nemáte problém s komunikáciou a máte dobrý technický background. Odporúčam vám ostať v
oblasti developerských spoločností a stavebného priemyslu, v ktorej sa profilujete. Viem si vás na začiatok
predstaviť napríklad na mieste asistenta projektového manažéra v spoločnostiach, ktoré sú zamerané na
developerskú a stavebnú činnosť, prípadne reality. Vzhľadom na znalosť cudzích jazykov sa môžete
pokojne orientovať aj na zahraničné spoločnosti. Štátnu správu by som skúsila, ak nevyjde súkromná sféra,
keďže je tiež predmetom vášho záujmu. Požadovaný nástupný plat 800 eur je reálny s možnosťou rastu, ak
preukážete technické znalosti a pracovné skúsenosti, ktoré ste uviedli v životopise.
Dáša Koričová, personalistka, Grafton Recruitment Slovakia
Životopis: Na rozdiel od kolegov nie som zástancom fotiek v životopise, idete predať svoju šikovnosť,
schopnosti a vzdelanie, a nie výzor. Ak to firma vyslovene nežiada, fotku by som vynechala. Uviedli ste
znalosť dvoch jazykov - nemčina B2 a angličtina pokročilý. Použite rovnakú metódu hodnotenia, viete
lepšie po nemecky, ale pokročilý je v tomto prípade viac ako B2. Na reálnom pohovore vás, samozrejme,
čaká aj skutočné preskúšanie z jazykových znalostí.
Vystúpenie: Vystupovanie je veľmi príjemné, pozeráte sa do očí a máte otvorený postoj. Vynechala by som
však pomôcku v podobe pera v ruke. Láka to väčšinu ľudí, ale nevyzerá to dobre.
Verdikt: Plat 800 eur pre absolventa vysokej školy s aktívnymi jazykovými znalosťami je úplne v poriadku.
Dala by som si širší platový rozsah. Odborný asistent je pozícia veľmi vhodná pre absolventa a máte s ňou
už aj skúsenosti. Náplň práce asistenta už dávno nie je o varení kávy. Manažéri im dávajú veľkú
zodpovednosť, robia podporu pri príprave projektov a veľmi veľa sa dá na tejto pozícii naučiť. Kríza
zasiahla do viacerých technických oblastí, developerskú nevynímajúc, čo sa odrazilo aj na počte otvorených
pozícií, ale keďže je to pre vás najzaujímavejšie, v prvom rade by som sa pokúsila zamestnať v tejto oblasti.
Ak sa to nepodarí, určite ostaňte v technickej oblasti, ste kreatívny, rád sa učíte nové veci. Alternatívou
môžu byť napríklad spoločnosti v oblasti sieťovania budov. Popracovala by som na jazykoch, zahraničné
spoločnosti vyžadujú úroveň C1 a kľúčová je znalosť angličtiny, a to aj v technike.
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