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Як знайти роботу в Словаччині: тактика успіху

Знайти роботу в Словаччині завжди складніше, ніж на батьківщині. Якщо ви
вирішили знайти роботу в Словаччині [1], перше, що вам треба зробити запастися терпінням і наполегливістю.
Друге - виробити правильну тактику пошуку роботи в Словаччині, яка
передбачає використання всіх можливих способів повідомлення про себе
потенційному роботодавцю. При чому, заявити про себе потрібно у вигідному
для вас світлі.
Тому перше, що необхідно зробити, якщо ви маєте намір знайти роботу в
Словаччині [2] – грамотно скласти резюме англійською / словацькою мовою.
Резюме має бути стислим, але в той самий час - змістовним. Коли резюме
готове, можна приступати до пошуку вакансій в Словаччині [3].
Сьогодні найбільш дієвим способом як знайти роботу в Словаччині, є,
звичайно, пошук по Інтернету. В Інтернеті можна скористатися послугами не
тільки класичних порталів з працевлаштування, але також і соціальними
мережами, офіційними сайтами місцевих видань, нарешті, сайтами тих
словацьких компаній, в яких теоретично ви могли б працювати.
Удвічі корисно буде, якщо ви не просто відправите своє резюме на знайдену
вакансію в Словаччині, але також спробуєте передзвонити за вказаним
телефоном, поцікавившись, чи отримали ваше резюме і коли можна чекати
відповіді. Якщо ж ви висококваліфікований фахівець і хотіли б знайти роботу в
Словаччині за фахом [4], скористайтеся професійними форумами, де можна
познайомитися зі словацькими фахівцями.
Однак Інтернет - зручний, але не єдиний засіб пошуку роботи. Друковані
видання все ще грають істотну роль у працевлаштуванні. При цьому можна
використовувати як локальну пресу, так і професійну. Особисте спілкування –
це добре перевірений спосіб знайти роботу в Словаччині. На практиці, якщо ви
плануєте імміграцію до Словаччини [5] чи довготривале працевлаштування в
Словаччині [6], ніщо не допоможе вам так, як особиста поїздка до цієї країни.
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На місці можна буде озирнутися, поговорити з людьми, почитати оголошення.
А перед цим непогано було б почитати про особливості культури та роботи в
Словаччині, щоб заздалегідь підготуватися до співбесіди. Нарешті, можна
скористатися послугами професійних кадрових агентств, які зроблять всю
основну роботу за вас.
Це тим більше виправдано, коли мова йде про постійну і високооплачувану
роботу в Словаччині, яку треба ще знайти.
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