איך תשלטו על לאן קורות החיים שלכם נשלחים.
פוסט זה נכתב לאחר שיחה עם מועמד שסיפר לי שקו"ח שלו נשלחו ל  18חברות )!( ללא ידיעתו.
מסכמת לפיכך איך ניתן להימנע או לשלוט על סיטואציה שכזו.
בוקר אחד קמתם והחלטתם לחפש עבודה.
פניתם להד הנטרים ולחברות השמה ואלה היו התשובות :
א(רוב ההד הנטרים – " יש לי משרה בחברה כזו וכזו " – מעניין לך? אם המועמד מאשר – קו"ח נשלחים
ב( מרבית חברות השמה – " יש לי משרה בחברה דיסקרטית  -אפשר לשלוח?"
במידה ואתם לא עובדים במהלך החיפוש – אין בעיה עם הגישה הזו  ,אבל מה קורה אם אתם עובדים וקו"ח
שלכם נשלחים לחברות שממש לא מתאים לכם שהם יסתובבו שם?
מרבית חברות ההשמה לא יגידו לכם את שם חברה וישתמשו במילה " משרה דיסקרטית".
ממה הדבר נובע? חברות השמה מתפרנסות משלחת קו"ח שלכם ואינן סומכות על כך שאם יגידו לכם את שם
החברה – לא תפנו אל החברה ישירות .וכנראה שקרו דברים כאלה ומכאן נובע החשש.
ניתן למנוע את הדבר הצורה הבאה – ניתן לבקש מחברת ההשמה מייל עם שמות החברות אליהן הן מתכוונות
לשלוח את קו"ח  ,ולענות להם – לא יאוחר מכמה דקות  -על מה אתם מאשרים וכמו כן להתחייב שלא לפנות
באופן אישי לשאר החברות  ,במידה ולא פניתם עדיין .אם פניתם – יש לציין זאת בכתב.
לעומת זאת – הד הנטרים ) להלן "מי שעוסק בהד הנטינג ועובד בחוזה הד הנטינג"( מקבלים ברוב המקרים את
המשרות בבלעדיות ועם תשלום ולכן  ,גם במידה ותחליטו לעקוף אותם  ,הם עדיין יתוגמלו .יש להניח שאותו הד
הנטר לא יעבוד איתכם שוב  ,וחבל בשבילכם  ,אבל לפחות תדעו תמיד לאן קו"ח שלכם נשלחים.
המלצות
 .1אתם מחפשים משרה בדיסקרטיות – תעבדו רק עם הד הנטרים שאתם מכירים וסומכים עליהם
 .2אתם מחפשים עבודה באופן אקטיבי – תעבדו עם כל הספקים  ,אך תבקשו לדעת לאן קו"ח נשלחים תוך
הצהרה כי אתם מיוצגים על ידי אותו גורם אצל לקוח זה או אחר.
 .3יש לכם חבר שעובד בחברה בו המשרה הוצעה לכם על ידי ספק – תנו לספק שהציע לכם לשלוח את
קו"ח ורק אז תפנו לחבר אם תרצו לקדם את עצמכם .תכבדו את הספק ואת עבודתו.
אני מציינת שהפוסט הכתב על מנת לסייע למועמדים להתמצא בג"ונגל הזה של חיפוש עבודה בישראל.
המידע הוא על סמך ניסיון שלי של למעלה מעשור בתעשיית הגיוס בישראל  ,ומבוסס על ניסיוני גם כעובדת אשר
חיפשה עבודה תוך שמירה על כללים אלה עם נותני השירות ,וגם כהד הנטרית מהצד השני .כמו כן  ,היות
ומחפשי העבודה אינם אלה שמשלמים עבור השירות אותם הם צורכים  ,יש לעבוד לפי הכללים  ,ולכבד את
פרנסת הספקים אליהם פניתם .שיהיה לכולכם בהצלחה

