
 חיפוש עבודה ברברס
 

 אם אתם מחפשים  עבודה והיא לא מראה סימנים של להגיע, אולי הגיע הזמן לחפש אותה ברברס.
 לחפש עבודה ברברס זה הרבה פחות טורדני. אבל אולי נתחיל מלהסביר למה הכוונה.

 בכל תהליך של חיפוש עבודה אנחנו בדרך כלל מתחילים אצלנו: מתחילים ממסמך קורות החיים ואחר
  כך בודקים אם יש דרישה (רק כדי לגלות שיש פחות, אחר ולא בהכרח בסדר הזה)

  אני לא כל כך אוהבת את השיטה הזו, מכמה סיבות:
 

  אתם מחפשים עבודה לפי מי שהייתם עד עכשיו ( היסטורית)●
 אין התייחסות כלל להיצע שיש בשוק●
 אין התייחסות בהכרח לאן אתם מכוונים.●

 
 כלומר, אם אתם מחפשים עבודה באופן המסורתי, יש סיכוי טוב לבזבוז זמן, לתסכול, ולתהליך לא מאד

  אפקטיבי.אני רוצה להציע לכם חלופה.
 

 מאיפה מתחילים?
 

 אם זה ברברס אז מתחילים מהסוף :)
 לפחות שכמדובר בעיסוק שלכם זה בסדר גמור לחלום. איזה קיום עלוב יהיה לנו אם כל החיים נהיה

 נגזרת של בחירות שעשינו מזמן, מבלי שום אפשרות להמלט. ניחא אם אתם טובים ומאושרים בבחירה
 שלכם. רב הנתונים מראים שזה אינו המצב. אחר כך כבר תבואו בחשבון עם הדימיון שלכם, ותבינו אם

  זה בכלל אפשרי. אבל תנו כמה דקות לחלום בשקט.
 

 שלב ראשון: מיפוי
 תתחילו מלרשום באופן מפורט בדיוק מה אתם מחפשים: בשלוש קטגוריות: תפקיד אידאלי, תפקיד רצוי,

  ותפקיד מספק: תפקיד, איזור, שכר, תכולת התפקיד, תנאי עבודה, סביבת עבודה וכו.
 המסמך הזה יהווה עבורכם מתווה חשוב בתהליך. הוא יעזור לכם לוודא שאתם נשארים נאמנים

 לעצמכם בתהליך החיפוש. הוא יבטיח שלא תתפתו לעסקאות בשטח ושלא תסטו משמעותית מהדרך.
 קחו את הזמן לחשוב ולייצר משהו שמייצג באמת את השאיפות שלכם והרצונות. הנייר סובל הכל. תמיד

 תוכלו לשנות אותו אם תרצו.
 

 שלב שני: תיקוף
 לפני שאתם מתחילים בחיפוש צריך לעשות קצת שיעורי בית. ככל שתדעו יותר ותהיו מודעים יותר

 למיקום שלכם ביחס לשוק ולמטרות שלכם תוכלו לנהל תהליך חיפוש יותר אפקטיבי והרבה יותר נעים.
 זה הזמן לבחון את העובדות בשטח: אלו תפקידים יכולים להתאים, באלו חברות, כמה כאלה יש בכלל
 ואיפה עשויים לצוץ, האם תוכלו להתקבל ואם לא מה חסר. את שלב התיקוף עושים על מנת להבטיח
 שאתם מחוברים מאד למה שקורה יום בשוק, בשלב תבררו מה שם התפקיד שאתם מחפשים, כמה

 תוכלו להרוויח, האם יש הרבה תחרות, אלו תפקידים דומים קיימים ובאיזה סדרי גודל , מי אתם מכירים



 שעושה תפקיד דומה. אין שיטה אחת לתיקוף אבל זה הוא שלב מאד חשוב: אתם יכולים לשוחח עם מי
 שכבר עושה תפקיד דומה, אתם יכולים ללמוד ממקורות מידע ברשת כמו סרטונים, אתרי חברות, חומר

 מקצועי וכו. השלב הזה יבטיח שתוכלו להבין פחות או יותר את גבולות הגזרה של החיפוש, האם הוא
 מציאותי, מי יכול לעזור, האם זו אפשרות ריאלית. השלב הזה מבטיח שתגיעו להזדמנויות הרבה יותר

 מתאימות לכם ותחסכו הרבה מאד מהעבודה שקורית בדרך כלל תוך תהליך החיפוש והרבה פעמים
 מתסכלת וכואבת. השלב הזה יאפשר לכם להבין היכן הפערים וכיצד להשלים אותם. הוא גם יחבר

 אתכם עם רשת רלבנטית שאולי תחבר לכם גם הזדמנויות רלבנטיות. בסוף השלב הזה קורות החיים
 שתכינו יהיו מזוקקים ומדויקים, יניבו תוצאות יותר טובות ויבטיחו שאתם מודעים לתזוזות בשוק. חשוב

 לציין כי אין צורך לבלות בשלב הזה שנים, כמה שבועות בודדים יעשו את העבודה אבל יחסכו לכם
  שערות לבנות וכאב לב.

 
 שלב שלישי: איתור

 כשאתם מפוקסים היטב על סוג התפקידים ומאמתים אותם אתם יכולים להתחיל לאתר הזדמנויות.
  הרשת שלכם תגיב הרבה יותר טוב לבקשות ברורות, לתפקידים שאתם אימתתם את

 דרישתם ולכך שהכללתם את הפידבקים שקיבלתם. כל שנותר הוא לנסות לאתר תפקידים מתאימים
 ולאו דוקא אלה שגלויים לכולם, תתפלאו כמה תפקידים תחשפו כאשר אתם מפעילים את האנשים

 הנכונים עבור הזדמנויות שעברו תיקוף. העזרו במיפוי שלכם על מנת להחליט איזה הזדמנות משרתת
 ואיזה פחות ונסו לייצר לכם מספיק כי בכל תהליך כזה הזדמנויות יפלו או לא יבשילו בגללכם או בגלל

  הצד השני.
 

 היתרון בחיפוש עבודה ברברס הוא עצום. אתם מנצחים על התהליך ואינכם רק מגיבים למה שעולה
 בחכתכם. אתם מבטיחים שההזדמנויות שיווצרו עומדות בקנה אחד עם איך שאתם שואפים להיות ולא

 לאיך שהייתם. אתם מבטיחים לעצמכם המשך צמיחה ושגשוג מתוך ביטחון ואתם הנהגים של התהליך.
 מה שהשיטה הזו תחסוך לכם היא להתגלח על הזקן של התהליך, היא תבטיח שאתם לא נופלים

 לאכזבות קשות עם כל הזדמנות שנופלת והכי חשוב היא תלמד אתכם איך מייצרים הזדמנויות.  הסיבה
 כי השיטה הזו עובדת היא פשוטה: היא שיקוף מדויק של האופן שבו ארגונים מאתרים היום מועמדים רק

  בהפוך.
 

 בהצלחה רבה וסעו בזהירות:)
 


