Για να μην γίνεται το βιογραφικό βιο – γραφικό!!!
Έχω κάνει πάνω από 5.000 συνεντεύξεις με υποψηφίους για
διάφορες θέσεις. Στο 80% των περιπτώσεων το βιογραφικό ήταν
πραγματική έκπληξη για μένα. Είναι πράγματι απορίας άξιο πώς
αξιόλογοι άνθρωποι και χαρισματικές προσωπικότητες αντί να
προβάλλουν όλα αυτά τα υπέροχα χαρακτηριστικά τους
χαντακώνουν τον εαυτό τους με ένα κακό βιογραφικό. Με ρωτάνε
συχνά: «ένα καλό βιογραφικό θα μου βρει δουλειά;» Όχι μόνο. Διότι
σήμερα πολύ κόσμος ψάχνει για δουλειά, τα ανοίγματα είναι
λιγότερα και ένα καλό βιογραφικό από μόνο του δεν μπορεί να μας
βοηθήσει. Ένα καλό βιογραφικό όμως μπορεί να μας δώσει την
ευκαιρία για συνέντευξη, δίνει με οργανωμένο τρόπο μια εικόνα του
εαυτού μας ολοκληρωμένη και συνεπή. Ένα καλό βιογραφικό μας
βοηθά να κερδίσουμε πόντους στη μάχη με την αγορά εργασίας που
είναι και δύσκολη και αμείλικτη.
Οι περισσότεροι από εμάς όταν φτιάχνουμε το βιογραφικό μας είτε
αντιγράφουμε βιογραφικά φίλων και γνωστών που νομίζουμε ότι
είναι σωστά δομημένα (δεν αναφέρομαι στο περιεχόμενο), είτε
κάνουμε μία τυχαία αναζήτηση στο internet και αντιγράφουμε
οτιδήποτε βρούμε και μας βολεύει, είτε ζητάμε τη συμβουλή
ανθρώπων χωρίς αντίστοιχη εμπειρία και γνώση.
Πόσο πιο εύκολο, επαγγελματικό και στοχευμένο θα ήταν αν
απευθυνόμασταν σε επαγγελματίες που μπορούν να μας βοηθήσουν
και να μας καθοδηγήσουν σωστά; Θα έφτιαχναν το βιογραφικό μας
σε συνεννόηση με μας, θα πρόβαλλαν τα σημεία που πρέπει, θα
ξεχώριζαν σημεία που πρέπει να αναφερθούν και θα απέφευγαν
κραυγαλέα λάθη (σημαντικές παραλήψεις, λάθη στη δομή κτλπ.)
Το οικονομικό κόστος (καθόλου δευτερεύον στην εποχή μας) είναι
πράγματι μικρό σε σχέση με το όφελος που αποκομίζουμε όταν στην
προσπάθεια μας να μην ξοδέψουμε τίποτα καταλήγουμε να έχουμε
ένα βιογραφικό μέτριο έως απογοητευτικό και πιθανότητες να
ξεχωρίσουμε επαγγελματικά με αυτό μηδαμινές.
Ας το σκεφτούμε διαφορετικά: αν μας ζητούσαν μία φωτογραφία μας
θα δίναμε τη χειρότερη; Μάλλον όχι. Θα προσπαθούσαμε να βρούμε
μία καλή φωτογραφία ή την καλύτερη δυνατή ή την καλύτερη.
Όταν δίνουμε το βιογραφικό μας, που είναι η «φωτογραφία» μας
στην αγορά εργασίας δίνουμε την καλύτερη;
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