
نصائح
للبحث

عن عمل



يستغرق البحث عن وظيفة وقًتا ويتطلب تفانًيا وتحضيًرا 
وصبًرا. وعند بدء البحث عن وظيفة، من الضروري وضع استراتيجية 

محددة.  اتبع النصائح التالية لما يجب أن تقوم به وما يجب أن 
تتجنبه لتعزز فرصك في العثور على الوظيفة المنشودة.

اعرف جهة العمل 
قبل التقدم لها.

افعل

تجنب

تبحث الشركات وجهات العمل 
والتوظيف عن مرشحين يفهمون 

عملها وقيمها وأهدافها وتحدياتها. 
خصص وقًتا �جراء بحث شامل عن 

كل جهة عمل مستخدًما عدة 
مصادر منها مطالعة وسائل التواصل 

االجتماعي أو الموقع ا�لكتروني 
لهذه الجهة أو الشركة.

ركز على التواصل 
وبناء العالقات.

شارك في فعاليات التواصل ومعارض 
التوظيف، وانضم إلى الجمعيات 

المهنية، واستخدم منصات التواصل 
عبر ا�نترنت مثل لينكد إن، ذلك أن 

نحو ٪80 من جميع الوظائف يجدها 
أصحابها عبر المعارف وا³صدقاء؛ لذا 

من الضروري التركيز على التواصل 
وبناء شبكات من العالقات والمعارف 

أثناء البحث عن وظيفة.

أضف خبرات تطوعية 
لمسيرتك المهنية.

سُيساعدك ذلك في إنشاء 
شبكة من العالقات 

وتعزيز احتماالت عثورك 
على وظيفة، وتنمية 

مهاراتك العملية وإثراء 
خبراتك المهنية في 

سيرتك الذاتية، فضًلا عن 
أنه يمنحك ميزة إضافية 

عن ا¹خرين الذين تقدموا 
للوظيفة نفسها.

ال تستخدم السيرة الذاتية 
نفسها لكل وظيفة.

ص وقًتا لتعديل سيرتك الذاتية  خصِّ
وتحريرها لتكون متسقة ومتالئمة مع قيم 

ومتطلبات جهة العمل ومهارات الوظائف 
التي تتقدم لها.

ال تقصر جهودك على محركات 
البحث عن الوظائف.

فعلى الرغم من أنها تساعد على التحقق 
من وظائف شاغرة جديدة، هناك العديد 

من مواقع التوظيف التي تسمح لك بإعداد 
تنبيه آلي قد يوفر عليك الوقت.

ال تنتظر التخرج لتبدأ البحث 
عن وظيفة. 

امنح نفسك أكبر وقت ممكن من خالل 
البدء مبكًرا في البحث.

ال تيأس.

يستغرق البحث عن عمل والعثور على 
الوظيفة المالئمة بعض الوقت. فال تيأس 

بسرعة وكن صبوًرا.

ال تنس مراجعة منشوراتك 
الشخصية على مواقع 

التواصل االجتماعي.

وحذف أي شيء قد يسبب استهجان 
جهة العمل المستقبلية.

أضف خطاب التعريف.

استخدم هذا 
الخطاب لتطلع جهة 

العمل على أسباب 
رغبتك في العمل 

لديها وما تتمتع به 
من مهارات وكفاءات 

تجعلك أجدر 
المتقدمين لشغل 
الوظيفة المطلوبة.

تحديث سيرتك الذاتية.

عندما تضيف خبراتك وإنجازاتك المهنية 
إلى سيرتك الذاتية أوًلا بأول، سيجعلك 
ذلك أفضل استعداًدا للتقدم لفرصة 
العمل المناسبة عندما تكون سانحة.

ابق خياراتك مفتوحة.

من الجيد أن تستهدف جهة عمل 
محددة، لكن الحكمة تقتضي أال تقصر 

ز  البحث على جهة عمل واحدة. جهِّ
قائمة بعدد من الشركات أو جهات 
العمل التي ترغب في العمل لديها 

لزيادة فرصك في العثور على وظيفة.

استعد لتقديم نفسك 
في أقل من 30 ثانية. 

حاول أن ُتدّرب نفسك 
على الحديث عن 
أهدافك المهنية 

ومهاراتك وخبراتك 
ودوافعك مع 

ا¹خرين في أقل من 
30 ثانية أثناء الحديث 

مع ا¹خرين وبناء 
عالقات التواصل.


