خۆ ئامادهکردن بۆ چاوپێکهوتنی پرۆفیشنهڵ
-----------------------------------------------------------------------ساڵو .بەخێربێن بۆ ڤیدیۆی 31هەمینی زنجیرەی پەرەپێدانی پیشە .من ناوم رُسل وە من لەم ڤیدیۆیەدا لەسەر خۆ
ئامادهکردن بۆ چاوپێکەوتنی پرۆفیشنەڵ ئەدوێم بۆتان.
ئایا بیرکردنەوه لە چاوپێکەوتنێکی پرۆفیشنەڵ نیگەرانت دهکات؟ ڕۆیشتن بۆ چاوپێکەوتنێکی پرۆفیشنەڵ بۆی هەیە
پڕفشار بێت .چاوپێکەوتنێکی باش بۆی هەیە دهستت گیر بکات لەو ئیشەی زۆرت مەبەستە ،لە کاتێکدا
چاوپێکەوتنێکی خراپ بۆی هەیە نەیەڵێت هیچ ئیشێکت دهستکەوێت .فەرموو ئەمە پێنج هەنگاو کە دهتوانی
پەیڕهوییان بکەیت بۆ خۆ ئامادهکردنت بۆ هەر چاوپێکەوتنێک کە دێتە پێش ،بۆ ئەوهی بڕوات بەخۆت بێت کاتێ
بۆی دهچیت.
ههنگاوی یهکهم .پێش چاوپیکهوتنهکه توێژینهوه لهسهر کۆمپانیاکه بکه .
مەڵبەندی پیشە باشترین شۆێنە کە لێوهی دهست پێ بکەیت .دیدارێك لەگەڵیاندا دابنێ و پرسیاریان لێ بکە چی
دهزانن دهربارهی ئەو کۆمپانیایەی چاوپێکەوتنت هەیە لەگەڵیاندا .تێبینی خۆت تۆمار بکە و بە وردی گوێ بگره.
هەروهها پێویستە کە تۆ تەماشای سایتی کۆمپانیاکە بکەیت و هەتا ئەتوانی زانیاری لەسەریان و لەسەر جۆری
پۆستی ئەو ئیشەی کە داوای دهکەیت وهربگره.
کاتێك کە سەیری ماڵپەڕیان دهکەیت لەسەر ئینتەرنێت ،هەوڵ بده وهاڵمی ئەم پرسیارانە بدهیتەوه:
● پەیامی ئەم کۆمپانیایە چیە؟
● هەندێ لەو پڕۆژه گەورانە چین کە ئیشی لەسەر دهکەن ؟
● ئەو ئەدگارانە چین کە لە کارمەندهکانیاندا دهیانەوێت ؟
● بە شوێن چ ئاستێکی خوێندنی ئەکادیمی و توانای پیشەییدا دهگەڕێن؟

ههنگاوی دووهم .لهو ئیشه تێ بگه که چاوپێکهوتنی بۆ دهکهیت.
● ناونیشانی ئەو ئیشە چیە کە تۆ چاوپێکەوتنی بۆ دهکەیت؟
● ئایا دهزانیت لێهاتویی و ئەرکەکانی ئیشەکە چین؟
● ئەتوانی ئەزمونی خۆت ڕاستەوخۆ بلکێنی بەو لێهاتووی و ئەرکی کارانەوە کە ڕیزبەندی کراون؟
● ئایا خۆت هەوڵت داوە لەناو پەیوەندیەکانتدا کەسێک بدۆزیتەوە کە ئیشەکەی لەو جۆرهبێت بۆ ئەوهی قسە لەگەڵ
بکەیت؟
ههنگاوی سێیهم .پرسیارهکانت ئاماده بکه بۆ ئهوهی له چاوپێکهوتنهکهدا ئاراستهی خاوهنکارهکهیان بکهیت.
بە شێوهیەکی ئاسایی تۆ دهرفەتی ئەوهت دهبێت کە لە چاوپێکەوتنەکەدا پرسیار بکەیت  ،لەبەر ئەوه شتێکی باشە
خۆت ئاماده کردبێت .پرسیارهکانت دهبێ دهریخات کە تۆ توێژینەوهت لەسەر کۆمپانیاکە کردووه و تۆ ئاگات لە
کارەکانیانە .بۆ نموونە ،تۆ دهتوانی بڵێیت " -من بەیاننامەی پەیامی کۆمپانیاکەتانم خوێندۆتەوه و بەالمەوە باشە کە
دابینکردنی خزمەتگوزاریەکانتان لە سەرانسەری ڕۆژهەاڵتی ناوهڕاستدا الیەنێکی گرنگی ئیشەکەتانە .هەندێ لەو
بەرهنگاریانەی هاتنە بەردهمتان چی بوو کاتێ لە واڵتێکی تازهدا نووسینگەیەکتان کردهوه؟"
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هەروهها ژیرانەیە کە پرسیاری دیاریکراو بکەیت لەسەر پۆستی ئیشەکە .بیر لە یەکێک لە ئەرکەکانی ئیشەکە
بکەرەوە کە تۆ بتەوێت زیاتر لەسەری بزانیت .پێش ئەوهی بچیت بۆ چاوپیکەوتنەکە لیستێک بەم پرسیارانە
دروست بکە و لەگەڵ یەکێک لە کارمەندهکانی مەڵبەندی پیشە ڕاهێنانی لەسەر بکە.
ههنگاوی چوارهم .خۆت ئاشنا بکه به نموونهی پرسیارهکانی چاوپێکهوتن.
هەموو چاوپێکەوتنەکانی کار وهک یەک نین ،بەاڵم تۆ گوێت لە زۆر پرسیاری هاوشێوه دهبێت لە چاوپێکەوتنە
جیاوازهکاندا .هەندێ لەو پرسیاره باوانە ئەمانەن:
● ئایا دهربارهی کۆمپانیاکە و ئەم ئیشە چی دهزانیت؟
● ئایا تۆ بۆچی بایەخ ئەدهیت بەم کۆمپانیایە و بەم ئیشە؟
● بۆ وا هەست دهکەیت کە تۆ پڕاوپڕی ئەم ئیشە و ئەم کۆمپانیایە؟
● چیت هەیە پێم بڵێیت سەبارهت بەو پۆستی ئیشانەی پێشتر هەتبوه ؟ ئەگەر ئەزمونی پێشترت نیە ،کاتی خۆی لە
زانکۆ یان قوتابخانە هەندێ لەو بابەتانەی حەزت لێ بوو چی بوون وه بۆچی حەزت لێیان بوو؟
دیسانەوه ،پێش چاوپێکەوتنەکەت خۆت ڕابهێنە لەسەر وهاڵمدانەوهی ئەم پرسیارانە .دڵنیا بکە کە تەماشای ڤیدیۆی
دوای ئەمە بکەیت لەم زنجیرهیەدا ،کە لەسەر بابەتی " ئامۆژگاری لەسەر وهاڵمدانەوهی پرسیارهکانی
چاوپێکەوتن" ،وه ڕێنمایی ئەدات لەسەر چۆنیەتی وهاڵمدانەوهی ئەم پرسیارانە.
ههنگاوی پێنجهم .جلوبهرگی گونجاو لهبهربکه بۆ چاوپێکهوتنهکه.
هەر وهک دهڵێن ،هەرگیز دهرفەتی دووهمت نییە بۆ ئەوهی یەکەم ڕای باش لەسەر خۆت بەدەست بهێنیت! هەندێک
لەو شتە سەرهتاییانەی کە خاوهنکار تێبینی دهکات لەسەر تۆ شێوهی جلوبەرگ و شێوهی خۆحازرکردن و چۆنیەتی
ڕهفتارکردنتە.
لە یادت بێ ،لە ڕێی توێژینەوهت لەسەر کۆمپانیاکە دهبێ لەسەر چۆنیەتی کارهکان و ژینگەی ناو کۆمپانیاکە بە
گشتی بیرۆکەیەکت هەبێت .هەمیشە جلوبەرگت گونجاو بێت ،بەاڵم زۆریش فەرمی نەبێت بەشیوهیەک کە نا
گونجاوبێت .جلوبەرگێک بپۆشە کە وابەستەی نەریتی کۆمپانیاکەبێت .بەرگی تەسک و نا فەرمی یاخود بریسکەدار
مەپۆشە ،وه هەروهها متو موروی نا پێویست بەخۆتەوە مەکە.

ئافرهت
ئافرهت پێویستە قات لەبەرکات بە چاکەتەوه ،پانتۆڵی لەبەردابێت یان تەنورهی درێژ و بلوزی داپۆشراو ،یاخود
جلوبەرگێکی تری گونجاو .پێاڵوی پاژنە نزم لەپێ بکە و زیاده ڕهوی مەکە لە ئاڵتون و زیو بەخۆکردن و
ئارایشکردندا.

پیاو
پیاو پێویستە جلوبەرگی پیشەیی و قات بەسەر کراسی قۆڵ درێژدا لەبەرکات و بۆینباخ و پێاڵوی ڕهسمی لە
پێدابێت .هەر وهک سەبارهت بە ئافرهتانەوه ،جلوبەرگی فره فەرمی لەگەڵ بەرگی نەخشین و فره ڕهنگ ،یان متو
موروی نا پێویست ،لەبەرمەکە و بەکار مەهێنە.

ڕاهینانی ماڵهوه:
ئێستا کاتی ئەوه هاتووه کە ڕاهێنان بکەیت .کۆمپانیایەک هەڵبژیره کە دهتەوێ ئیشیان بۆ بکەیت .توێژینەوه بکە
لەسەر ئەو کۆمپانیایە ،وه بیر لەو پرسیارانە بکەرهوه کە بۆی هەیە لێتی بکەن لە چاوپێکەوتنێکی فەرمیدا ،وه لەو
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پرسیارانەی کە هەتە و دهتەوێ لەبەرامبەردا لێیانی بکەیت .ئێستا دهست بە راهێنانەکە بکە! بە تەنها ڕاهێنان بکە
لەبەردهم ئاوێنەیەکدا .لەگەڵ هاوڕێ و کەسو کارتدا ڕاهێنان بکە .ڕۆڵە فەرمیەکان ببینە و وابنوێنە وهکو ئەوهی کە
بەڕاستی لەناو ئۆفیسی کۆمپانیاکەدایت بۆ چاوپێکەوتنێکی فەرمی .کاتێ بڕوات بەخۆت زیاتر بوو ،داوا لە
کارمەندانی مەڵبەندی پیشە بکە کە لەگەڵتا ڕاهێنانێکی فەرمی چاوپێکەوتنت ئەنجام بدەن .بە جلوبەرگی فەرمی
چاوپێکەوتنەوه خۆت بگەیەنە ڕاهێنانی چاوپێکەوتنەکە .داوا لە کارمەندی مەڵبەندی پیشە بکە کە ڕای خۆی و
ئامۆژگاری و ڕاهێنانی ترت بۆ دووباره بکاتەوه!
ئەم ڤیدیۆیە بۆ ئەوه ئامادەکراوە کە یارمەتیت بدات لە خۆ ئامادهکردندا بۆ چاوپێکەوتنێکی پیشەیی .لە ڤیدیۆکانی تردا
ئێمە بابەتی گرنگ باس دهکەین ،وهکو چۆن سی ڤی ئاماده بکەیت و چۆن بەرگەنامە دهنووسیت.

چاوەڕوانی چیت؟ پاشەڕۆژت ئێستا دەست پێ دەکات!
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