ئامۆژگاری لەالیەن خاوەن کارەکانەوە

وتەبێژ :ساڵو .بەخێربێن بۆ ڤیدیۆی ٣یەمی زنجیرەی مەڵبەندی پەرەپێدانی پیشە .باوەڕم وایە کە لە پرۆسەی گەڕانت
بەشوێن کاردا ئەم ڤیدیۆیە زۆر بە سوودبەخش بببینی ،بۆیە ئێستا بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ هەندێ ئامۆژگاری
سوودبەخش لە خاوەن پیشەکانەوە دەبیستی!
ساڵو ،من ناوم محمد ،وە من دەمەوێ هەندێ ئامۆژگاریتان پێ ببەخشم کە کۆمپانیاکانی ناو عێراق دەیانەوێت بیانزانن.
تکایە بایەخێکی ورد بدەن بە وتەکان ،چونکە ئەم ئامۆژگاریانە لەالیەن بەڕێوەبەرانی ڕاستەقینەی دامەزراندن لەناو
عێراقەوە هاتوون.
سی ڤی دەبێت چی تێدا بێت و چی تێدا نەبێت
سەرەتا ،ئێمە داوامان لە خاوەن کارەکان کرد کە بەشدارمان بکەن لە هەندێ ئامۆژگاری لەسەر ئەوشتانەی کە
ئاماژەیان بۆ بکرێت یان نەکرێت لەسەر زانیاری کەسی (سی ڤی) ،لەوهاڵمدا ئەمەیان وت:
 سی ڤی بۆ کاری تایبەتمەند دابڕێژە ،بۆ ئەوەی ئەو توانایانە بخەیتە ڕوو کە خۆت هەتە و پێشکەشیان دەکەیت .هیچشتێک مەخە سەر سی ڤی ـیەکەت کە نەتوانی ڕوونی بکەیتەوە یان نەتوانی نموونەی لەسەر پێشکەش بکەیت.
 بە وریاییەوە سی ڤیەکەت ئامادە بکە و بەوردی پێیدا بچۆرەوە بۆ دۆزینەوەی هەڵەی ڕێزمانی و ڕێنوسی ،بۆ ئەوەیکەمتەرخەم دەرنەکەویت .هەموو کاتێک پشکنینی ڕێنووس بەکار بهێنە! با هاوڕێیەکی متمانە پێکراو یان برادهرێک
یان کارمەندێکی مەڵبەندی پەرەپێدانی پیشە بەشێوهیەکی ڕهخنەگرانە پێیدا بچێتەوه پێش ئەوهی بینێری.
 هەرگیز لەسەر سی ڤی ـیەکەت درۆ نهکەیت .شتیێكی ئاساییە کە هەندێ شت نەزانیت ،سااڵنێکت لەپێشە بۆ بەدهستهێنانی کارامەیی زیاتر .بۆ نموونە ،توانای ئەوهت هەبێت مایکرۆسۆفت وۆرد بەکار بهێنی وات لێناکات کە کارامەبیت
لە هەمو پرۆگرامەکانی تری مایکروسۆفت ئۆفیس ،وهک ئیکسێڵ و ئەکسێسدا هەبێت .زیادەڕەوی و زیاد پێوهنان مەکە
لە تواناکانتدا.
ئەوانەی کە لە چاوپێکەوتندا دەبێت بکرێن یان نەکرێن
کهیت ،لە چاوپێکەوتندا
نه 
خاوهن کارهکان هەروهها هەندێ ئامۆژگارییان هەبوو لەسەر ئەوهی چی بکەیت ،یان چی 
 هەرگیز باسی لەسەرهتای چاوپێکەوتنەکەوه مووچە مەکە .ئەمە شتێکە دژ بە ئەتەکێتی کارامەییە کە دهریخەیت موچەیەکەم یان گرنگترین شتە لە بیرکردنەوهتدا .تۆ پۆستێکی بااڵت پێ نادرێت لە شەو و ڕۆژێکدا .لەبەر ئەوه خەیاڵت الی
ئەوهبێت کە لەپێشدا لە دهرگاکەوە بچیتە ژوورهوه ،تەنانەت ئەگەر پۆستەکە سەرەتاییش بێت.
 هەمیشە سی ڤی ـەکەت لەسەر کاغەز پێ بێت بۆ چاوپێکەوتن .خۆت و ئەو کەسەی کە چاوپێکەوتنت لەگەڵدا دهکاتئاماژهی بۆ دهکەن ،لەبەر ئەوه باشتره کە لەبەر دهمتابێت.
 ڕاهێنان لەسەر چاوپێکەوتنەکە بکە لەبەردهم ئاوێنەدا یان لەگەڵ خزم و هاوڕێدا بۆ کەمکردنەوهی شڵەژاندنت لەکاتی چاوپێکەوتنە ڕاستیەکەدا.
 جلوبەرگێکی ڕێکوپێك و فەرمی لەبەربکە. -دهرفەتی پرسیارکردن لەدهست خۆت نەدهیت سەبارهت بە ئیشەکە یان کۆمپانیاکە.
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 توێژینەوه بکە لەسەر کۆمپانیاکە وه زانیاری پەیدا بکە لەسەر چاالکیەکانیان لە عێراق و لەسەر ئاستی نێودهوڵەتی،ئەگەر کۆمپانیاکە نێودەوڵەتی بێت.
 مۆبایلەکەت بکوژێنەرهوه لەکاتی چاوپێکەوتنەکەدا و خەیاڵت لەالی خۆت بێت.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ڕانبهشوێنکاردا

پرۆسهیپەیوەندی دروست کردن 
وگه

بۆ ئامۆژگاری تر لەسەر چۆنیەتی دهستکەوتنی ئیش ،ئێمە داوامان لە خاوهن کارهکان کرد کە ئامۆژگاریمان بدهنێ
لەسەرپەیوەندی دروست کردن و ستراتیژهکانی گەڕان بەشوێن کاردا .لەوهاڵمدا ئەمەیان وت:
 لە دهوروبەر پرسیاربکە ،سەردانی کۆمپانیاکان بکە .دۆزینەوهیان ئەوهنده سەخت نیە .لەسەر ئینتەرنێت بگەڕێ وفەیسبووک بەکار بهێنە .تۆ سەرت سووڕ دهمێنێت لەوهی کە چەندین دهرفەتی کارکردنت لە دهست دهچێت بەوهی کە تۆ
تەنها پشت بە کەسوکار و برادەران دەبەستیت.
 بچۆ بۆ کۆبوونەوه و کۆنفرانس بۆ ناسینی کەسانێک کە لەو بوارهی تۆدا کار دهکەن .لەوێ دهتوانی ئاشنا ببیت پێیانو پرسیاریان لێ بکەیت بزانی ئایا کۆمپانیاکانیان یان کۆمپانیایەکی تر کە بیانناسن کارمەندیان دهوێت .کارتی بازرگانی
بۆ خۆت دروست بکە و با ناو و ژمارهی پەیوهندیت و پیشەت و ئاستی خوێندنتی لەسەر بێت.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------گەشە بەخۆت بدە
بۆ ئەوهی بە تەواوهتی تێ بگەیت ئەو جۆرە کەسەی کە خاوهن کارهکان بەدوایدا دهگەڕێن چ جۆرە کەسێكە،
ئێمە داوامان لێ کردن کە وهسفی هەندێ تایبەتمەندی کەسیی بکەن ،پێیان وتین:
 پابەندبوون و ڕهوشتی کار و سەرنجدان بە وردهکارییەکان لەالی زۆرینەی خاوهن کارهکان گرنگن .ئامادهبە بۆئەوهی کە نمایشیان بکەیت.
 لەسەر کاریش دهبێ توانای ئەوهت هەبێت لەگەڵ کەسانی جۆراوجۆردا بدوێیت و تێبگەیت کە چیت لێ داوا کراوه.کارامەیی تێگەیاندنت بە هەمو زمانەکان پتەوتر بکە.
 باوهڕ بەخۆبوون وەك شتێکی باش لێک دەدرێتەوە .بەاڵم بیرت بێ کە هێڵێکی باریک هەیە لە نێوان باوهڕ بەخۆبوونو لەخۆ بایی بووندا.
 ڕهتکردنەوە بە شتێکی کەسی مەزانە .زۆرجار ئاسانە کە ڕهتکردنەوە بە شتێکی کەسی وهربگریت کاتێك ئەوکۆمپانیایەی پەیوهندیت پێوهکردوه هیچ دهنگیان نەبێت .هەندێ جار ،ئەمە بۆی هەیە کە بگەڕێتەوه بۆ نەبوونی
کارامەیی لە تۆدا ،یان لە چاوپێکەوتنەکەتدا باش نەبووبیت .بەاڵم لە پرۆسەی گەڕان بە شوێن ئیشدا ڕهتکردنەوە بە
شتێکی شەخسی وهرمەگره .بۆی هەیە کە لەبەرهەندێ هۆکاری تر ئیشەکەت پێنەدرابێت ،وهکو ئەوهی کە
گۆڕانکارییەک لە پێداویستیەکانی کۆمپانیاکەدا ڕووی دابێت .بە هیچ شێوهیەک سوودمەند نابیت لەوهی مەسەلەکە بە
شەخسی وهربگریت یان خۆشحاڵ نەبیت بەوهی ڕهت کراویتەوە ،لەبەر ئەوه بەرهو پێشەوه بڕۆ وە بەردهوامبە لە
گەڕاندا.
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لەکۆتاییدا ،پرسیارمان لە خاوهن کارهکان کرد کە تۆ چی بکەیت بۆ زیاد کردنی دهرفەتەکانت بۆ پەیداکردنی کار.
هەندێ تێڕوانینی زۆر دیاریکراویان هەبوو ئەویش ئەمانەن:
 بە کارمەندی بمێنەرهوه .ئیش وهربگره ،ئەگەرچی واش هەست بکەیت کە ئیشەکە کەمێک لە ئاستی خۆتدا نیە.چونکە شتی لێوه فێردهبی تۆ کەسی تازه دهناسیت و پەیوەندیەکانت فراوان دهکەیت ،کە بەمانە هەرهەمووی بۆی هەیە
ئیشی باشتر پەیدا بکەیت لە ئایندهدا.
 کەسێکی کراوهبە بە وهرگرتنی کار بۆ مەبەستی مەشق و ڕاهێنان ،تەنانەت ئەگەر بە خۆڕاییش بێت .ئەمە یارمەتیتئەدات بۆ دامەزراندنت لەو کۆمپانیایە یان لە یەکێکی تری هاوشێوەی وە پەره بەو توانایانەت ئەدات کە بازاڕی ئیش
داخوازی لەسەره ،وه هەروهها هەستی پابەندبونت دهردهخات بۆ خاوهن کارهکان.
 پەیوهندی بکە ،پەیوەندی بکە ،ئینجا زیاتر پەیوهندی بکە .تۆ ئیش نادۆزیتەوه بەوهی کە لەماڵەوه دانیشیت وچاوهڕوانی کەسێک بیت کە یارمەتیت بدات ــ بڕۆ دهرهوه و بیهێنە دی!
 بڕو دهرێ بۆ شوێنانێک کە پیشەداران زوو زوو بۆی دهچن و خۆتیان پێ بناسێنە .هەندێ لەگەڵیاندا بدوێ لەسەر ئەوتوانایانەی کە هەتە وه لەسەر ئەوهی کە چۆن تۆ بە پەرۆشی بۆ ئیشکردن .ئەمە بەشێکە لە پەیوهندی دروست کردن.
 با سی ڤی ـیەکی بەهێزت هەبێت .هەوڵ بده هەندێ شارهزایی کردارهکی وهربگریت ،تەنانەت ئەگەر لە بوارێکیتریشدا بێت .بزانە کە بەدهستهێنانی بڕوانامەی خوێندن تەنها ئەوه دهردهخات کە تۆ توانای فێربوونت هەیە .شارهزایی،
تەنانەت وهک خۆبەخشێکیش ،بەهێزترین خەسڵەتی سی ڤی ـیەکەتە.
 ئامادهبە بۆ ئەوهی لێبڕاوانە کار بکەیت .بازاڕی ئیش پڕه لە کێبڕکێ ،وه تۆ دهبێ خۆت بخەیتە ڕوو! خاوهن کارهکانهیچ قەرزاری تۆ نین!
هیوادارم کە ئەم ڤیدیۆیە زانیارییەکی قووڵی باشتری پێ بەخشیبێتن سەبارهت بە شێوازی بیکردنەوەی بەڕێوەبەرانی
دامەزراندن .حەز دهکەین سوپاسمان ئاراستەی ئەم شارەزایانەی خوارهوه بکەین بۆ بەشداربوونیان:
Ahmad Mohamad Jobori
Account Executive, Ipsos MENA, Iraq
David Kennedy
Regional Managing Director, Afren Middle East-North Africa
Jorge Eduardo Restrepo, Esq.
Managing Director, New Frontiers Business Consulting, LLC
ڤیدیۆکانی تری ئەم زنجیرهیە کەماون لەسەر زۆرینەی بابەتەکانی ئەمڕۆمان کە گوێت لێ بوو زانیاری فراوانتر دابین
دەکەن .وهک هەموجارێک ،بۆ وهرگرتنی ئامۆژگاری زیاتر قسە لەگەڵ کارمەندانی مەڵبەندی پیشە و پەیوهندیەکانت
بکە.
چاوهروانی چیت؟ دواڕۆژت ئێستا دهست پێدەکات!
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