עשרה טיפים מיוחדים לקבלה למשרות מהנדסים

 .1שתפו את המכרים בחיפוש העבודה – הכינו אימייל נאה שמפרט בשני משפטים מה אתם
מחפשים ומה היתרונות שלכם כעובדים ,הודו למכרים מראש על כל עזרה בקישור למקום עבודה
פוטנציאלי וצרפו גירסא בסיסית של קורות חיים .לאחר מכן שילחו לכמה עשרות מכרים – לא
להסתפק בחמישה חברים טובים ,וגבו זאת בטלפון אישי לפחות לרוב הנמענים .כרגע הכפלתם
את הסיכוי למצוא עבודה טובה בזמן הקרוב.
 .2הכינו כמה גירסאות לקורות החיים – יש הבדל בין התכונות והיכולות שמחפש המעסיק עבור
משרת ניהול פרויקטים ,עבור משרת פיתוח ועבור משרת אינטגרציה .נתחו את הדרישות בכל
תת-תחום אליו אתם פונים והכינו גירסאות שונות של קורות חיים – לדוגמא ,באחת תדגישו
יצירתיות ופתרון בעיות ,ובשניה כושר ארגון וראייה מערכתית.
 .3הדגימו באופן יצירתי תכונות ויכולות המבוקשות – אם יצא לכם לתפקד היטב תחת לחץ
בצבא ,אם נחשפתם במוקד השירות בו עבדתם כסטודנטים לבסיסי נתונים מתקדמים ,אם
ביצעתם חונכות שדרשה סבלנות והתמדה ,אם למדתם בעצמכם תחום קשה לפרויקט הגמר,
ואם יש קורסים בולטים שבהם קיבלתם ציונים טובים  -הכניסו מה שרלוונטי למשרה המבוקשת.
 .4הדגישו ביטויים הקשורים לקריטריונים לסינון – על מנת להגיע לראיון ירפרף מישהו על קורות
החיים שלכם ,לעיתים אחרי סינון ממוחשב ,ויחפש 'לסמן וי' שאתם עומדים בקריטריונים מסוימים
– השכלה ,ניסיון ,ידע ,הישגים ,איזור מגורים וכו' .הקדישו זמן ומחשבה לוודא שאתם מאכילים
את זה שירפרף על הקו"ח בכפית! דאגו שהקריטריונים נמצאים במסמך ,והדגישו ביטויים ומילים
כמו" ,MS‐Project :התפקיד דרש פתרון בעיות יצירתי"" ,ניהלתי צוות" וכו'.
 .5צרפו מכתב מלווה לקורות החיים – בעזרת אתרים לחיפוש עבודה ניתן לשלוח מאות קורות
חיים בשעה .המעסיקים מוצפים בקורות חיים שהינם בחזקת ספאם .צרו רושם שהפניה שלכם
משמעותית יותר – צרפו 'מכתב מלווה' תמציתי ומנוסח היטב בן שניים שלושה משפטים הכולל
משהו אודותיכם ,מדוע המשרה מעניינת אתכם ומה תוכלו לתרום בתפקיד.
 .6התכוננו היטב לראיון האישי – הכינו תשובות לכל שאלה חשובה
שעולה על דעתכם ,שאפשר לשאול בראיון .הדגימו דרך סיפורים
אישיים שיש לכם 'פרסונה מקצועית' – ראייה ,כוונות ,ואתיקה של איש
מקצוע ,גם במקרה שטרם צברתם ניסיון בעבודה .הדגימו שיש לכם את
התכונות והיכולות המבוקשות ביותר למשרה .כדאי לבצע את ההכנה
עם אדם שמכיר אתכם היטב ,והיא לוקחת בהתחלה זמן של כמה
שעות .המטרה איננה שתדקלמו תשובות שהכנתם בבית ,אלא להבהיר
לעצמכם את הדברים לפני שמגיעים לראיון ,להכין אוסף רחב של
דוגמאות ושל אמירות עקרוניות שיהיה קל לשלוף במידת הצורך.
 .7התכוננו היטב לראיון המקצועי – חיזרו על קורסים רלוונטיים מהתואר,
פיתרו תרגילים וחפשו באתרים ובפורומים דוגמאות לשאלות נפוצות בראיון המקצועי .בדרך כלל
שאלות למהנדסים נחלקות לשאלות מקצועיות בתחום שלהם ,ולחידות היגיון שלא קשורות
לתחום ,על מנת לראות את הדרך שבה הם חושבים .הראו כיצד אתם ניגשים לבעיה גם אם לא
תצליחו להגיע לפתרון מלא – מראיינים רבים נותנים תרגילים שכמעט בלתי אפשרי לפתור
למעשה בראיון עצמו.
 .8בואו לראיון או למרכז ההערכה כמו שבאים לעבודה – חייכו ,היו נעימים ,התייחסו לכל ראיון,
שיחה ,משימה או תרגיל שתקבלו כמו משהו שצריך לעשות אותו טוב עבור הארגון .התנהגו כמו
אנשים שרואים עצמם כעובדים פוטנציאליים – שאלו שאלות היכן שרלוונטי ,הקשיבו ,ודאו
שהבנתם את המשימה או את השאלה ,סייעו לאחרים לתרום למטרה הקבוצתית במרכז
ההערכה ,ואימרו 'תודה ,בשמחה' כשמציעים לכם משהו לשתות.

 .9לא צריך בטחון עצמי מול קהל כדי להתקבל – לרוב המשרות לא מחפשים מהנדס שמדבר
ברהיטות מול קהל ,או מהנדס שאיננו מתרגש בראיון עבודה .אותה 'פרסונה מקצועית' שהזכרנו
יכולה לעבור בצורה נפלאה גם אם דיברתם במקוטע ,התרגשתם בראיון ,או גמגמתם קצת .חוץ
מזה ,מותר ולפעמים רצוי לומר בראיון או במרכז הערכה בתחילת הדברים 'אני קצת מתרגש/ת'.
 .10דברו על מה שיש לכם ,לא על מה שאין לכם – מועמדים רבים לעבודה מרגישים שעליהם
להתנצל על חוסר ניסיון ,או על כך שלא הצטיינו בקורסים בלימודים .זה חסר משמעות ,עולם
התעסוקה הוא עשיר ומגוון וקיימות מספיק משרות רלוונטיות גם למי שלא הצטיין ולא התנסה.
הרבה יותר משמעותי מה אתם כן מביאים לעבודה – הקפדה על פרטים? מוטיבציה גבוהה
במיוחד? ניסיון בעבודה תחת לחץ? מסירות? אהבה למקצוע? יכולת מצויינת בעבודת צוות?...
לא משנה מה ,ספרו דרך דוגמאות מחייכם מה אתם כן מביאים ,ושחררו את הצורך להתנצל,
להצטדק או לציין מה אתם לא מביאים.
אני מאחל לכם להגיע למשרות שמתאימות לכם ,ולפרוח בחיי העשייה שלכם!
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