هرآنچه یک رزومه عالی باید داشته باشد

رزومه موثرترین ابزار استخدام است .رزومه گام اول برای بدست آوردن یک شغل خوب است .باید به کمک آن تاثیر خوبی
بگذارید .اینترنت می تواند ابزار ارزشمندی در این مورد باشد.
در طول سال ها ،متقاضیان جویای کار ،کارفرمایان خبره و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه ،ترفندها و اطالعات با
ارزشی را در اختیار مردم قرار داده اند .گستردگی اینترنت ،جستجو در این باره را به کاری دشوار تبدیل کرده است .ما در
سماتک سعی کرده ایم ،جستجو در اینترنت را برای شما به حداقل رسانده و مفید ترین مقاالت در این زمینه را در اختیارتان
قرار دهیم .در زیر لیستی از بهترین مقاالت مرتبط با رزومه و استخدام را برایتان قرار می دهیم و سپس به توضیح ترفند
های جدیدی در این زمینه می پردازیم.

 -1با خالصه ای قوی شروع کنید.
خانم  Jane Heifetzموسس  Right Resumesمعتقد است :هر رزومه باید با یک خالصه قوی شروع شود.
تحقیقات نشان می دهد که کارفرمایان تنها  6ثانیه وقت برای هر رزومه می گذارند .با  02تا  02کلمه تمام توجه آنها را
بدست بیاورید.

تناسب میان رزومه و شغلی که جویای آن هستید ،ارتباط مستقیمی با خالصه رزومه شما دارد .از انتخاب سمتی که جویای
آن هستید ،اطمینان حاصل کنید .قسمتی که در مورد مهارت هایتان نوشته اید ،همراه با تعداد سال هایی که در آن مهارت
مشغول به کار بوده اید ،را برجسته نمایید .اینکه در چه صنعت و یا سازمانی مشغول به کار بوده اید را حتما ذکر کنید .و
یادتان باشد از به کاربردن لغات و اصطالحات عمومی بپرهیزید.
 -0ابتدا در چرک نویس بنویسید.
اگر با چرک نویس شروع می کنید و یک رزومه را می نویسید Essay Mama ،یا سایت های مشابه داخلی می تواند
کمک تان کند .اگر رزومه دارید و نیازی به نوشتن آن ندارید ،مطمئن باشید که تمام موارد مورد نیاز را مطابق چک لیست پر
کرده اید.

برای پر کردن رزومه بر اساس چک لیست  Essay Mamaاجباری برای انتخاب نقطه شروع ندارید ،اما این سایت
بهترین منبع برای ترفند های نوشتن رزومه است .با اطالعات شخصی تان شروع کنید و تیترها را با قالب بندی که در
اختیارتان می گذارد انتخاب نمایید .تمام آنچه رزومه شما باید داشته باشد را در اختیارتان قرار می دهد .اگر هر یک از موارد
مطرح شده در رزومه تان وجود نداشت و یا با تفاوت هایی وجود داشت ،حتما آن ها را اضافه و اصالح نمایید.
 -0برای هر  12سال ،یک صفحه اختصاص دهید.
در نوشتن رزومه گزافه گویی جایز نیست .از آنجایی که کارفرمایان تنها  6ثانیه برایتان وقت می گذارند ،باید اطالعات
بیشتردر فضای کمتری قرار دهید .آقای  Laszlo Bockمدیر منابع انسانی گوگل ،یک قانون دارد که با آن کار می
کند :برای هر  12سال یک صفحه رزومه بنویسید.

درست است ،نمی شود تمام اطالعات را در یک صفحه قرار داد .اما این کاری بسیار مهم است ،زیرا هدف از رزومه ،گرفتن
وقت مصاحبه است .در طول زمان مصاحبه در مورد هر موضوعی که دوست دارید می توانید صحبت کنید.
یک رزومه متمرکز ،بیانگر توانایی فرد در اولویت بندی ،ترکیب و رساندن اطالعات مهم درباره خود است.
هرگز به سراغ اندازه ی فونت نروید تا با کوچک کردن آن ،مطالب بیشتری را وارد صفحه کنید .هر صفحه مورد استفاده
باید با اندازه فونت  12و حاشیه صفحه  1201سانتیمتر پر شود .این قانون که هر  12سال یک صفحه ،بسیار مفید است و از
اینکه رزومه باید یک صفحه ای باشد پرده بر می دارد.
 -4رزومه خود را برای صفحه موبایل قالب بندی نمایید.
بزرگترین اشتباهی که در نوشتن رزومه در سال  0216ممکن است مرتکب شوید این است که برای نوشتن رزومه از تمپلیت
های رایگان موجود در مایکروسافت ورد ،کمک بگیرید .کاری که اکثر مردم ،سالیان سال است بدان مشغول اند.
آن تمپلیت ها برای این هدف که چاپ شوند و روی میز بررسی شوند ،استفاده می شدند .چیزی که دیگر در سال 0216
اتفاق نمی افتد.

خانم  ،Donna Sveiدر تحقیقات ساده خود فهمید که دوستان کارفرمایش 88 ،درصد از رزومه هایی که منجر به
استخدام فرد شده است را روی گوشی خود خوانده اند .پس نیاز امروز تمام متقاضیان کار این است که رزومه شان در صفحه
موبایل ،عالی به نظر برسد.

خانم  Sveiدر پست لینکداین خود به شرح کامل مواردی که برای تناسب رزومه با صفحه موبایل رعایتشان الزم است می
پردازد.
در زیر  0مورد از مهم ترین آنها را با هم می خوانیم:
 .1در پاراگراف های  0الی  0خطی ،متن بنویسید .هرگز به خط  4نروید.
 .0برای فاصله بین دو خط از فاصله  6ptو بین  0پاراگراف از یک خط کامل تبعیت کنید.
 .0از فونت های ریز دوری کنید .در موبایل خوانده نمی شوند .حداقل از فونت  Calibri 11استفاده نمایید.
نکته دیگری که  Sveiبه آن اشاره می کند استفاده از زمینه ی سفید با متنی مشکی است .از رنگ ها استفاده نکنید.
صفحات موبایل با یکدیگر فرق می کنند ،هر فرد یک میزان نور و روشنایی را برای صفحه موبایل خود در نظر دارد و این
بدین معناست که نوشتن های رنگی نتیجه خوبی در بر نخواهد داشت .تنها از مشکی روی سفید استفاده نمایید زیرا بهترین
نتیجه را برایتان به ارمغان می آورد.
 -5فرمول رمزی گوگل برای نوشتن رزومه

فضای کمی برای نوشتن در اختیار دارید ،چطور همه چیز را به طور مناسب بیان کنید؟ آقای  Bockاز گوگل یک نصیحت
دیگر نیز دارد که در فضای اینترنت به سرعت پخش شده است.

همچنین باید به این نصیحت گوش دهید که در رزومه تان خاص باشید یا دستاوردهایتان را با مقدار بیان کنید .آقای
 Bockتنها فردی است که فرمول این راه را می داند و در اختیارتان قرار می دهد:
کار  Xرا انجام داده ام ،که مربوط به  Yبود و از طریق انجام کار Z
در این فرمول  Xبیانگر عدد و میزانی است که آن را می سنجید Y .بیانگر میانگین صنعت یا دستاوردهای رقبایتان است .و
 Zبه کار متفاوتی اشاره دارد که انجام می دهید تا از طریق آن به دستاوردی باالتر برسید.
بنابراین اگر دستاوردتان ،بهبود در فروش است ،باید اینگونه بنویسید:
فروش  15واحد در ماه ،در مقایسه با  9واحد میانگین فروخته شده در شرکت از طریق دسته بندی مشتریان بر اساس زمان
های در دسترس بودن.

 -6یک رزومه از اشتباهاتتان بنویسید.

این آخرین قسمت از نصایح مفیدی است که از سراسر اینترنت برای شما به ارمغان آورده ایم .آقای Johnnes
 Haushoferدستیار یک پروفسور روانشناسی در دانشگاه پرینستون است .او با بیان مفهوم "رزومه ای از اشتباهات"
شبکه های اجتماعی مخصوصا توئیتر را سرگرم خود کرد.
انگیزه آقای  Johnnes Haushoferبرای نگارش این مطلب تعیین واقعیتی صریح از مسیر حرفه ای یک فرد است.
نوشتن همچین رزومه ای می تواند بیانگر موفقیت ها نیز باشد .زمانی که همچین رزومه ای می نویسید ،در واقع در حال
فهمیدن این موضوع هستید که در چه چیزهایی خوب هستید و چگونه آنها را انجام می دهید .برای این کار نمی توانید از
اپ های رایج برای نوشتن رزومه استفاده کنید .تنها باید از مایکروسافت ورد کمک بگیرید.

هر شکست یک گام به سمت پیروزی است ،پس باید رزومه ای از اشتباهات بنویسید تا بدانید چه چیزی را می توانید در
آینده درست انجام دهید.

