למה לשלוח קו"ח בקובץ וורד.
חברי וחברותי היקרים,
אז מגיע הרגע הזה שאתם מחפשים עבודה ואתם עובדים על קו"ח ומסגננים אותם ואז מחליטים לסגור אותם בקובץ
PDF ...
אז במקום שנחזור אליכם אחד אחד ונבקש קובץ וורד  ,רכזתי עבורכם כמה סיבות שעשויות לחסוך לכולנו זמן.
תזכרו דבר חשוב  ,כל פניה חזרה אליכם של הד-הנטר לשינוי בקו"ח היא מבחינתו עוד עבודה  ,ויש עוד הרבה
מועמדים שמחפשים כרגע עבודה.
שמעתי על מספיק מועמדים ששלחו קו"ח ב PDF ...וקבלו תשובה לאחר שבוע  " -תשלח לי קובץ וורד"...אז שבוע
הקו"ח שלכם לא נשלחו ,ומועמדים אחרים קודמו .אתם יודעים כמה משרות נסגרות בשבוע? לא חבל.
 .1שיוך להד הנטר ספציפי  -יש חברות שפותחות משרות לכמה הד הנטרים במקביל  ,ומבקשות לשים את לוגו
החברה שלהן על גבי קו"ח .כך שבלי קובץ וורד  ,לא יעבירו ללקוח את קו"ח שלכם
 .2חברות מסוימות מבקשות אדם עם ניסיון ספציפי  ,וכתוב לכם על הקו"ח שנולדתם בשנה מסויימת  ...שזה
בדיוק גבולי למה שהחברה תרצה .ההד הנטר מעוניין להסיר פרט זה  ,ולתת לכם הזדמנות להגיע לראיון
 .3בקו"ח החיים ששלחתם התגלתה שגיאת כתיב .אילו הייתם שולחים בוורד  ,ההד הנטר היה מתקן אותה,
שולח לכם את התיקון  ,ושולח מיד ללקוח .עכשיו  -צריך להמתין לכם ולפעמים הזמן הזה קריטי.
 .4לדעת לסמוך .אם בחרתם לעבוד עם הד הנטר ספציפי  -אז כדאי שתשלחו לו קו"ח מראש בוורד .מועמדים
אחרים עושים זאת  -וזה מיד שם אתכם בעמדה אחרת מולם ) של חשדנים(
 .5דרישת הלקוח המגייס  -בחלק גדול מהמקרים  -זו דרישה שבאה מהלקוח ) מערכות חיפוש שיש להם וכו(
 .6בדר"כ שמירת מסמכים ב  PDFהיא למניעת העתקה  -אבל חברים  ,אין ממש לאף אחד כוונה להעתיק מיכם
את קו"ח.
7.לפעמים להשיג בחזרה את המועמד לוקח המון זמן ) הוא בחו"ל  ,הקובץ על המחשב בבית ...הקפיצו אותו ללקוח( -
כל זה  ,זה זמן על חשבונכם.
רבים יגידו לי  -כן  ,אבל אנחנו שולחים גם לחברות השמה ושם אנחנו לא מכירים את הנפשות הפועלות ואין יחס אישי
...אז  .1תשקלו שוב עם מי אתם עובדים  .2גם חברות ההשמה יחזרו אליכם בבקשה לקובץ וורד אם זה מה שהלקוח
דורש.
לסיכום  -אני מדברת מנסיוני  ,ואני אישית עובדת עם  PDFבחלק גדול מהמקרים כי אני עובדת בעיקר בבלעדיות ,
וישירות מול המנהלים המגייסים.
אבל מי ששולח בוורד וסומך על ההד הנטר  ,שאם יש צורך  ,יתקן את הקו"ח לפי דרישת הלקוח  -רק מרוויח .כי בסופו
של יום  -המטרה שלי היא שתתקבלו לעבודה!!!!
בהצלחה לכולם.

