VÁŠ PRŮVODCE
PRACOVNÍM
POHOVOREM
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VÍTEJTE!
Vítejte v našem Průvodci pracovním pohovorem. Najdete v něm tipy a rady, které zajisté využijete při příštím pracovním pohovoru a zajistí vám
jeho úspěšné absolvování – ať už bude pohovor probíhat osobně, po telefonu nebo prostřednictvím videohovoru.

ČÁST 2:
ČÁST 1:
CO VŠE SI PŘIPRAVIT PŘED JAK SE PŘIPRAVIT V DEN
POHOVORU?
POHOVOREM?

Hays Interview Guide - Obsah

ČÁST 3:
JAKÉ JSOU DALŠÍ KROKY PO
ABSOLVOVÁNÍ POHOVORU?
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ČÁST 1
CO VŠE SI
PŘIPRAVIT
PŘED
POHOVOREM

PRVOTNÍ PŘÍPRAVA
V rámci úvodní přípravy na pohovor je dobré prozkoumat či promluvit si se svým konzultantem o následujících čtyřech oblastech:

1. OBOR
CO POTŘEBUJI
VĚDĚT?

KDE TYTO INFORMACE
NAJDU?

2. SPOLEČNOST
O jakémkoliv novém vývoji v oboru,
trendech a změnách

Intenetové vyhledávače, zprávy a webové
stránky společnosti

3. MANAŽER

CO POTŘEBUJI
VĚDĚT?

Historii společnosti, její produkty a služby,
poslání, hodnoty a cíle a taktéž zákaznické
portfolio a firemní kulturu

KDE TYTO INFORMACE
NAJDU?

Na webových stránkách společnosti, ve
výroční zprávě, marketingových materiálech,
účtech na sociálních sítích, ve zprávách,
v událostech nebo na webu s recenzemi

4. VAŠE POTENCIÁLNÍ ROLE

CO POTŘEBUJI
VĚDĚT?

Kdo to je, jaká je jeho role, jeho odbornost
a předchozí zkušenosti

CO POTŘEBUJI
VĚDĚT?

Co nejvíce o této roli a veškerých
předchozích projektech, které tým
dokončil

KDE TYTO INFORMACE
NAJDU?

Na jeho Linkedin profilu, na webových
stránkách společnosti, na youtube (pokud
lze dohledat nějaké veřejné vystoupení).

KDE TYTO INFORMACE
NAJDU?

V popisu dané pozice, na sociálních sítích
společnosti nebo v profilech jednotlivých
zaměstnanců a na webových stránkách
společnosti
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JAK SE VE FIRMĚ PŘEDSTAVÍTE
Je zásadní předem se zamyslet nad tím, jak budete vyprávět svůj dosavadní kariérní “příběh”. Jak byste měli strukturovat úvod?

1

ZAPAMATUJTE SI:
Popište vaše vzdělání
a relevantní profesní zkušenosti

Jsem absolventem obchodního managementu
s magisterským titulem v oboru digitální marketing. Po
absolvování univerzity jsem nastoupil do práce a mám
dvouletou marketingovou praxi v oblasti sportu.

Jakmile budete procházet svůj životopis ujistěte
se, že řadíte své zkušenosti chronologicky
a zaměřte se pouze na role, které jsou relevantní
pro tento pracovní pohovor.
Mluvte jednoduše a snažte se nepoužívat
zbytečně dlouhé a složité věty.
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Informujte také o vašich klíčových
dovednostech a vaší odbornosti,
které souvisí s danou rolí, uveďte
měřitelné příklady

Nakonec popište, co hledáte ve své
další roli a čím vás tato role v této
společnosti oslovila
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V průběhu své dosavadní praxe jsem využíval znalosti
získané během studia a snažil jsem se neustále rozvíjet
v digitálním marketingu. Tyto zkušenosti jsem zúročil
v emailové kampani, kterou jsem nedávno vedl, ve které
se zvýšila naše míra konverze o 10 procent.

Moje předchozí zaměstnání mi umožnilo do jisté míry
rozvíjet mé digitální dovednosti, ale myslím si, že kvůli
dalšímu rozvoji své odbornosti musím jít dál. Proto
hledám náročnější roli v rychle se rozvíjející globální
organizaci, kde budu mít dostatek prostoru pro další
kariérní růst v marketingu. Proto jsem rád, že jsem byl
pozván na pohovor na tuto roli.
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VYZKOUŠEJTE SI, JAK SE PŘEDSTAVÍTE
1. VAŠE VZDĚLÁNÍ, RELEVANTNÍ
PROFESNÍ ZKUŠENOSTI

Hays Interview Guide - Procvičování 1

2. KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI A ODBORNOST,
KTEROU JSTE ZÍSKALI A JE POTŘEBNÁ

Tip: Použijte měřitelné příklady

3. CO HLEDÁTE VE SVÉ NOVÉ
ROLI, PROČ VÁS POZICE V TÉTO
SPOLEČNOSTI ZAUJALA

6
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PŘIPRAVTE SI ODPOVĚDI NA BĚŽNÉ OTÁZKY 				
NA POHOVORU
Během pohovoru můžete očekávat otázky, které velmi často personalisté pokládají. Zde je několik příkladů z těch, na které byste
se měli připravit:
1. “PROČ JSTE SE ROZHODL
ODEJÍT ZE SVÉHO SOUČASNÉHO
ZAMĚSTNÁNÍ”
Manažer vám tuto otázku položí především kvůli
tomu, aby pochopil, co vás motivuje a naplňuje a
jakou firemní kulturu preferujete.
Nezaměřujte odpověď na to, co se vám nelíbí
na vaší aktuální roli nebo ve společnosti, kde
pracujete; zaměřte se na příležitosti, které vidíte na
vaší potenciální nové pozici - například příležitost
naučit se nové dovednosti nebo rozvíjet svou
odbornost v novém odvětví.
Například:
“I když jsem se toho mnoho naučil ve své
současné roli, myslím, že nyní nastal čas na
změnu. Chtěl bych rozšířit své dovednosti a
také více stavět na svých zkušenostech. Věřím,
že tato příležitost mi to umožní, jelikož v rámci
své přípravy na pohovor jsem zjistil, že vaše
společnost klade důraz na celoživotní vzdělávání
zaměstnanců.“
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2. “PROČ BYCHOM SE MĚLI
ROZHODNOUT PRO VÁS?”
Tato otázka je příležitost k tomu se prodat.
Popřemýšlejte, co můžete společnosti poskytnout
do budoucna na rozdíl od ostatních uchazečů.
Určete si tři dovednosti / zkušenosti, které zmíníte.
Tento seznam by měl obsahovat „tvrdé dovednosti“
uvedené v popisu práce (tzv. technické schopnosti),
stejně jako přenositelné neboli „měkké dovednosti“,
jako je například schopnost samostatného
uvažování a práce v týmu.
Buďte informativní, ale výstižní. Neriskujte, že
se manažer ztratí ve vaší příliš dlouhé a špatně
konstruované odpovědi.
Připravte se, ale také si udržujte určitou
spontánnost. Nezkoušejte si nacvičovat své
odpovědi příliš, abyste nezněli příliš naučeně.

3. “JAK BY VÁS POPSALI VAŠI
PŘÁTELÉ?”
Touto otázkou se personalista snaží zjistit, jestli vaše
osobnost vyhovuje týmu a také celé společnosti.
Jaké jsou vaše osobnostní rysy, které by byly
užitečné pro to, abyste ukázali, že se na danou roli
hodíte?
Například:
Pokud se hlásíte na prodejní roli, vaši přátelé vás
mohou popsat jako přátelského člověka a dobrého
posluchače. Tyto vlastnosti by bylo dobré zmínit,
protože prokazují vaši schopnost budovat vztahy u
potenciálních i stávajících klientů.
Nepřemýšlejte jen o vlastnostech, které souvisejí s
popisem práce, přemýšlejte o tom, jak by vás vaši
přátelé skutečně popsali - nebo nejlépe, zeptejte se
jich. To personalistovi ukáže, jak dobře by se vám
dařilo komunikovat se svými potenciálními kolegy.
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PŘIPRAVTE SI ODPOVĚDI NA BĚŽNÉ OTÁZKY 				
NA POHOVORU
4. “PROČ ZROVNA TATO
PRÁCE?”
Strukturujte odpovědi do 3 klíčových bodů:
1. Proč se vám líbí daná společnost?
2. Proč máte zájem o tuto pozici?
3. Jak vám tato příležitost pomůže ve vašem rozvoji?

5. “MŮŽETE MI ŘÍCI
O NĚJAKÉM VAŠEM
PRACOVNÍM NEÚSPĚCHU?”
Tato otázka pomůže manažerovi posoudit, jak řešíte
své neúspěchy; přemýšlíte nad nimi a snažíte se z
nich poučit nebo je obvykle zametete pod koberec a
předstíráte, že se nic nestalo?
Rozmyslete se, o jaké situaci budete mluvit –
nevybírejte si příklady, které vedly k následnému
úspěchu, vyberte si příklad, kdy jste opravdu něco
přehlédli nebo udělali chybu ve svém úsudku.

6. “JAKÉ JE VAŠE FINANČNÍ
OČEKÁVÁNÍ?”
Ujistěte se, že dobře znáte rozmezí mezd ve vašem
oboru a také na této konkrétní roli. Zhodnoťte si vaší
úroveň zkušeností. Pokud si nejste jistí, můžete si vše
ověřit v našem Mzdovém průzkumu.
Pokud budete mít dostatek informací, odpovíte na
tuto otázku s mnohem větším přesvědčením a také
se vám bude o mzdě lépe vyjednávat, pokud to
bude zapotřebí.

Několik klíčových bodů k zapamatování: jasně
vysvětlete, jak k dané situaci došlo, neomlouvejte se,
nesnažte se obviňovat ostatní a ukažte, že jste se ze
situace poučili.

7. “ZÚČASTNÍTE SE V SOUČASNÉ DOBĚ
NĚJAKÝCH DALŠÍCH VÝBĚROVÝCH
ŘÍZENÍ?”
Manažer se vás tuto otázku může zeptat z mnoha
důvodů, ať už kvůli potvrzení, že vás skutečně zajímá
tato role a jejich společnost nebo aby zjistil, jak
rychle by museli jednat, kdyby vám byla nabídnuta
jiná práce.

Hays Interview Guide - Jak se připravit před pohovorem?

Čeho se držet:

Čemu se vyhnout:

Přesvědčte přítomné svým zájmem o
společnost; stočte konverzaci k tomu,
co hledáte ve své nové roli; mluvte
stručně; pokud jste již dostali nabídku
z jiné společnosti, nezatajujte to.

Zmiňování konkrétních názvů
společností do kterých jste se hlásili.
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PROCVIČTE SI SVÉ ODPOVĚDI NA BĚŽNÉ
OTÁZKY NA POHOVORU
1. “PROČ JSTE SE ROZHODL ODEJÍT
ZE SVÉ SOUČASNÉ PRÁCE?”

Hays Interview Guide - Procvičování 2

2. “PROČ BYCHOM SE MĚLI
ROZHODNOUT PRO VÁS?”

3. “JAK BY VÁS POPSALI VAŠI
PŘÁTELÉ?”
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PROCVIČTE SI SVÉ ODPOVĚDI NA BĚŽNÉ
OTÁZKY NA POHOVORU
4. “PROČ ZROVNA TATO
PRÁCE?”

5. “MŮŽETE MI ŘÍCI O NĚJAKÉM
VAŠEM PRACOVNÍM NEÚSPĚCHU?”

6. “JAKÉ JE VAŠE FINANČNÍ
OČEKÁVÁNÍ?”

7. “ZÚČASTNÍTE SE V
SOUČASNÉ DOBĚ DALŠÍCH
VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ?”

Hays Interview Guide - Procvičování 2
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NAUČTE SE POUŽÍVAT TECHNIKU “STAR”
Mohou vám být položeny i otázky
situačně-behaviorální, které se snaží
objasnit, jakým způsobem pracujete
a jak byste reagovali v konkrétní situaci.
Například:

“Povězte nám o situaci, kdy jste
podpořil/a kolegu, kterému se
nedařilo.”

“Mohl/a byste nám dát příklad, kdy
jste promeškal/a termín? Jak jste se
z toho poučil/a?”

“Uveďte nám příklad toho, kdy váš
kolega udělal chybu a vy jste o tom
věděl/a. Jak jste se zachoval/a?”

Abyste mohli úspěšně odpovědět na tento typ otázek, je dobré použít metodu vyprávění, které se říká STAR. Díky tomu budou vaše odpovědi zřetelné, soustředěné
a smysluplné. Ukažme si tuto techniku na příkladu otázky „Dokážete mi dát příklad situace, kdy jste vyřešili nějaký problém?“

S
T

“S”- SITUATION – Zhodnoťte danou situaci
“Ano, zatímco jsem byl zaměstnán ve společnosti X, zodpovídal/a jsem za digitální propagaci portfolia produktů X. O týden
později byly naše online prodeje jednoho z produktů o 25 procent nižší než obvykle.”

“T” – TASK – Popiště svůj úkol a zapojení
“Měl/a jsem za úkol provést změny v naší digitální marketingové kampani, abychom vyřešili pokles v prodeji.”

“A” – ACTION – Popište postup akce

A

“Vytvořil/a jsem pro tyto konkrétní produkty bannerové reklamy, které se měly zobrazovat na naší domovské stránce a také
v e-mailových podpisech. Také jsem zvýšil/a naši aktivitu na sociálních sítích, kde jsme propagovali tyto produkty. Vyzval/a jsem
interní týmy, aby tuto aktivitu „lajkovaly a sdílely“. Poté jsem zahájil/a e-mailovou kampaň, abych se dostal/a k cílovému seznamu
zákazníků pro tento produkt.“”

R

“R” - RESULT – Zhodnoťte své výsledky

Hays Interview Guide - Jak se připravit před pohovorem?

“V důsledku těchto aktivit došlo v následujícím týdnu ke zvýšení online prodeje tohoto produktu o 40 procent a od té doby již
zůstal prodej stabilní.”
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PROCVIČTE SI STAR TECHNIKU:
ODPOVĚZTE NA JEDNU Z OTÁZEK NÍŽE
“Povězte nám o situaci, kdy jste podpořil/a
kolegu, kterému se nedařilo.”

S

SITUATION

T

TASK

A

ACTION

R

“Můžete nám dát příklad, kdy jste
promeškal/a termín?
Jak jste se z toho poučil/a?”

“Uveďte nám příklad toho, kdy váš kolega
udělal chybu a vy jste o tom věděl/a.
Jak jste se zachoval/a?”

RESULTS

Hays Interview Guide - Procvičování 3
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PŘIPRAVTE SE NA VYSVĚTLENÍ MEZER VE VAŠEM
ŽIVOTOPISU
Mnoho lidí má ve svém životopisu určitou mezeru, ke které může dojít v důsledku propouštění, cestování, nemoci, péče o příbuzného, péče o děti,
studia atd.
Mezery se v životopisech vyskytují běžně a jejich vysvětlení na pohovoru vás nemusí stresovat. Jak je ale co nejlépe vysvětlit personalistovi?
PAMATUJTE SI PĚT ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ:

1.

Zaměřte se na vše, co
jste se naučili, jak jste byli
produktivní a proaktivní.
Například jakých kurzů
jste se zúčastnili, jaké nové
dovednosti jste získali a jak
jste si udržovali povědomí o
novinkách v oboru.

2.

Rozmyslete si strukturu své
odpovědi. Stručně začněte
vysvětlením, proč jste v této
době byli nezaměstnaní.
Poté vysvětlete, co jste
v mezičase dělali, a nakonec
zdůrazněte, proč si myslíte,
že toto je pro vás ta pravá
příležitost.

3.

4.

Místo toho, abyste se do
detailu zabývali tím, proč
máte určitou mezeru
v životopisu, radši řekněte
proč zrovna vy byste byli
v této roli dobří.

Ať máte jakékoliv důvody,
zůstaňte ve svých
odpovědích upřímní
a otevření.

Finance Manager

Employment History

Mluvte pozitivně
a neomlouvejte se za to,
že jste si dali na nějaký čas
pauzu.

CV

VANESSA PLUM

Personal Statement

5.

Skills Summary

Education & Training

Hobbies & Interests

Hays Interview Guide - Jak se připravit před pohovorem?
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Achievements

References

NAPLÁNUJTE SI PŘEDEM, NA JAKÉ OTÁZKY SE BUDETE
NA POHOVORU PTÁT
Když se vás na pohovoru zeptájí „Máte nějaké otázky?“, je důležité využít to jako příležitost nejen k tomu aby tazatelé určili, zda je pro vás pozice,
tým i firma správnou volbou, ale také k tomu, abyste předvedli vaše kreativní myšlení a skutečný zájem o potenciální novou roli.
ZAMĚŘTE SVÉ OTÁZKY DO TĚCHTO ŠESTI OBLASTÍ:

1. POZICE

4. VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ

• Vznikla tato pozice nově? Pokud ne, jak se
vyvíjela?
• Existuje prostor pro kariérní růst?
• Jakého úspěchu mohu v roli dosáhnout?
• Jak probíhá typický pracovní den v této roli?

• Jak často bude kontrolován můj výkon?
• Jsou dostupné nějaké možnosti školení?

2. TÝM
• Můžete mi říci vice informací o týmu?
• Jak zapadá tým do celkové struktury
společnosti?
• Jakým způsobem tým dosahuje úspěchu?

5. SPOLEČNOST
• Jakým hlavním výzvám a příležitostem
společnost čelí?
• Jak dlouho obvykle zůstávají zaměstnanci
ve společnosti?
• Je vaše společnost zapojena do nějakých
společensky prospěšných aktivit?

3. MANAŽER
• Jaká byla vaše kariérní cesta ve firmě?
• Jak z vašeho pohledu vnímáte práci v této
společnosti?
• Jaký preferujete styl vedení?

Hays Interview Guide - Jak se připravit před pohovorem?

6. NÁSLEDUJÍCÍ KROKY
• Jak bude dále probíhat výběrové
řízení?
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NÁPLÁNUJTE SI, NA JAKÉ OTÁZKY SE BUDETE
NA POHOVORU PTÁT
POZICE:

VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ:

TÝM:

SPOLEČNOST:

MANAŽER:

NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

Hays Interview Guide - Procvičování 4
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UŽ JSTE TÉMĚŘ PŘIPRAVENI NA POHOVOR,
ZBÝVÁ JEN POSLEDNÍCH PÁR KROKŮ…
Ujistěte se, že znáte odpovědi na následujících pět otázek:

1
V KOLIK HODIN A NA
JAKOU ADRESU SE MÁM
DOSTAVIT?
Pokud pohovor probíhá v
kancelářích společnosti, ujistěte
se, že víte, jak se tam dostat a
jak dlouho vám cesta bude trvat.

2

3

4

5

JAK DLOUHO BUDE
POHOVOR PROBÍHAT?

CO VŠE BUDE SOUČÁSTÍ
POHOVORU?

JAKÝ JE DRESS-CODE?

ZNÁM PŘESNÝ POPIS
POZICE?

Obecně platí, že osobní pohovor
většinou probíhá 30 minut až
jednu hodinu.

Bude pohovor zahrnovat testy
nebo seznámení s týmem?

Je velmi důležité být vhodně
oblečený i pokud probíhá
pohovor na dálku.

Nejlepší možností je si popis
pozice vytisknout.

Jestliže bude pohovor probíhat
online, ověřte si stabilitu
připojení a zvolte vhodné a
klidné místo. Měli byste si
pečlivě rozmyslet, jaké pozadí
bude za vámi. Také informujte
o pohovoru osoby, se kterými
bydlíte, aby vás během
pohovoru nemohl nikdo vyrušit.

Pokud pohovor probíhá osobně,
můžete si jej prostudovat cestou
na pohovor.
V případě, že pohovor probíhá
na dálku, mějte popis pozice
u sebe, ať se do něj můžete
kdykoliv podívat.

Pokud si nejste v nějakém z
těchto bodů jistý, obraťte se na
svého konzultanta.
Hays Interview Guide - Jak se připravit před pohovorem?
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POKUD SI NA POHOVOR POTŘEBUJETE VZÍT VOLNO,
ZVAŽTE NÁSLEDUJÍCÍ TŘI VĚCI
1. ZKUSTE SI NAPLÁNOVAT
POHOVOR MIMO PRACOVNÍ DOBU
• Ráno, během obědové pauzy nebo
po práci jsou nejideálnější časy, kdy si
naplánovat pohovor.
• Pokud je pro vás naplánovaný čas
pohovoru problém, informujte co nejdříve
recruitera nebo jakoukoliv jinou kontaktní
osobu.
• Vysvětlete všem svou situaci a zkuste si
vyžádat alternativní datum a čas.

Hays Interview Guide - Jak se připravit před pohovorem?

2. ČERPÁNÍ DOVOLENÉ
• Pokud vám čas pohovoru příliš zasahuje do pracovní
doby, zvažte, zda můžete využít den nebo alespoň
půl dne dovolené.
• Získáte tak dostatek času a nebudete ve stresu, zda
se do prace stihnete vrátit včas.

3. NELŽETE A NESNAŽTE SE 		
“VYPAŘIT”
• Pokud nebylo možné přesunout pohovor
na vhodnou dobu, můžete mít tendenci
vymluvit se na návštěvu lékaře nebo si
vzít sick day.
• To ale nedoporučujeme; ano, je to
složitá situace, ale nestojí za to, aby vás
někdo chytil při lži. Pokud už opravdu
nevíte, co dělat, řekněte, že máte
neodkladné osobní záležitosti.
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JAK SE PŘED PRACOVNÍM POHOVOREM NALADIT
NA POZITIVNÍ VLNU
Pokud budete vědět, že jste maximálně připraveni, umožní vám to podat na pohovoru ten nejlepší výkon. Budete se také cítit sebevědoměji a tím
pádem i lépe prodáte své znalosti a dovednosti.
Před pohovorem postupujte dle těchto pěti kroků, abyste se dostali do pozitivní nálady a zahnali případný stres:

1. MYSLETE POZITIVNĚ
Negativní myšlení může ovlivnit
váš projev. Nestresujte se proto
situacemi, které ani nemusí
nastat.
Pohovor je pouze dialog s
někým, koho doposud neznáte,
jehož účelem je zjistit více
o práci – není potřeba pociťovat
zbytečný stres nebo úzkost.

2. PROMLUVTE SI SE
SVÝM KONZULTANTEM
A DALŠÍMI LIDMI, KTEŘÍ
VÁS PODPOŘÍ
Pokud máte blízkého přítele
nebo člena rodiny, který vás
vždy uklidní, zavolejte jim, aby
vám dodali sebejistotu.
Pamatujte, že váš konzultant je
také připravený vám odpovědět
na jakékoliv otázky, které máte.

Hays Interview Guide - Jak se připravit před pohovorem?

3. NEPODCEŇUJTE SE
Místo toho, abyste si říkali, že
váš dosavadní úspěch bylo
pouze štěstí, zkuste si říct,
jak jste jedineční a v čem jste
konkrétně dobří.

4. PŘEDSTAVTE SI, CO
POZITIVNÍHO MŮŽE
Z POHOVORU VZEJÍT
Negativní myšlení ve vás
může vyvolat úzkost, kterou
byste neměli před pohovorem
pociťovat. Shrňte si, co všechno
jste ve svém životě a kariéře
dosud dokázali.
Zkuste si vizualizovat pozitivní
výsledky, které vám pohovor
může přinést – přece jen
získáváte minimálně nové
kontakty a zkušenosti.

5. NESTRESUJTE SE
PŘEDEM Z MANAŽERA,
KTERÝ S VÁMI POVEDE
POHOVOR
Je normální, že můžete být
nervózní a vystrašení
z někoho, koho neznáte a ještě
je to pravděpodobně někdo
zkušenější, než vy. Uvědomte si,
že tento člověk byl také jednou
na vašem místě.
Pokud jste postupovali dle
pokynů v této příručce, nemáte
se čeho bát.
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V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ…
Večer před pohovorem zůstaňte v klidu a snažte
se uvolnit i svou mysl. V rámci přípravy na pohovor
jste udělali vše, co je ve vašich silách, dobře si tedy
odpočiňte, abyste ráno vstali s čistou hlavou.

NOC PŘED POHOVOREM BYSTE MĚLI:
• Dejte si již pauzu od všech příprav na pohovor.
Zacvičte si, popovídejte si s přáteli nebo
rodinou nebo si naplánujte nějakou aktivitu na
večer.
• Zůstaňte v klidu a pokud se cítíte mírně
nervózní, projděte si znovu kroky pro udržení
pozitivního myšlení.
• Odpočiňte si s dobrou knihou, s dobrým jídlem
a snažte se jít brzy spát.

Hays Interview Guide - Jak se připravit před pohovorem?
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ČÁST 2
DEN VAŠEHO
PRACOVNÍHO
POHOVORU

SNAŽTE SE UDĚLAT CO NEJLEPŠÍ PRVNÍ DOJEM
Je důležité si uvědomit, že ve chvíli, kdy projdete dveřmi společnosti, o sobě vytváříte první dojem. 							
V den vašeho pohovoru:

(ZAŠKRTNĚTE)

1.

Projděte si ještě jednou přesný popis pozice a také váš životopis.

2.

Přijďte včas – ideálně o 10 minut dříve. Pokud ale přijdete pozdě kvůli
vnějším faktorům (jako může být například zdržení kvůli městské
hromadné dopravě), dejte o tom vědět kontaktní osobě, která s vámi má
vést pohovor. Být včas na místě je důležité i pro video pohovor –
i když nemusíte nikam chodit, ujistěte se, že jste připraveni 10 minut
před plánovanou schůzkou.

3.

Při příchodu do firmy buďte zdvořilí ke každému, koho potkáte recepční či kolemjdoucí zaměstnanci sice nebudou rozhodovat o tom,
zda danou práci získate, ale mohou hrát důležitý faktor, který pomůže
v rozhodování. Při setkání s kýmkoliv během pohovoru zachovejte
svou přirozenost.

4.

Pokud se jedná o osobní pohovor, budete pravděpodobně chvíli čekat
na recepci, než budete uvedeni do zasedací místnosti. Místo toho,
abyste hleděli do telefonu, rozhlédněte se kolem sebe. Jsou na recepci
marketingové materiály, jako například brožury, kterými můžete
listovat? Pokud tak uděláte, ukážete tím nejenom váš zájem o pozici,
ale také se naučíte více o společnosti.

A NAKONEC…
• Vypněte si mobilní telefon
• Nežvýkejte
• Usmívejte se!

Hays
Hays Interview
Interview Guide
Guide - Den vašeho pracovního pohovoru

21
21

JAK DOBŘE ZAPŮSOBIT BĚHEM POHOVORU?
Dobrý vztah s tím, kdo s vámi vede pohovor si nejlépe vybudujete tak, že…
1. SE BUDETE USMÍVAT

5. BUDETE SE PTÁT NA DALŠÍ OTÁZKY

Snažte se usmívat během představování, když se loučíte
a udržujte úsměv i v průběhu pohovoru. Možná vám to
momentálně přijde jako samozřejmost, ale je možné, že
kvůli stresu na úsměv zapomenete.

Opět, snažte se brát pohovor jako konverzaci. Pokud
vás zajímá nějaké z témat ohledně pozice více do
detailu, doptejte se a snažte se co nejvíce projevit
svůj zájem.

2. ZAPAMATUJETE SI JMÉNA VŠECH, KTEŘÍ S
VÁMI VEDOU POHOVOR

6. NEBUDETE SI NA NIC HRÁT

Několikrát během pohovoru, ne však nepřirozeně často,
oslovte manažera či personalistu jménem. Tento trik
používají politici, když mluví s novináři a je překvapivě
efektivní!

Nebojte se projevit a ukázat, jací skutečně jste.
Odpovídejte na otázky jasně a pravdivě.

3. ZAMĚŘTE SE I NA SVOU NEVERBÁLNÍ
KOMUNIKACI
I když se to zdá jako banální věc, pokud budete
sedět zpříma a budete udržovat oční kontakt, uděláte
nejenom lepší dojem, ale také vy sami se budete cítit
sebevědoměji.

4. NEBUDETE PŘERUŠOVAT ČLOVĚKA, KTERÝ
S VÁMI HOVOŘÍ
Přestože je důležité, abyste se u pohovoru cítili
spíše jako u dialogu, než jako u výslechu, je důležité,
abyste byli trpěliví. Než začnete odpovídat, vždy
nechte tazatele domluvit a dokončit myšlenku. Pokud
pohovor probíhá online, pamatujte na časové zpoždění
způsobené technologií.
Hays Interview Guide - V den pohovoru

TIP NA POHOVOR, KTERÝ PROBÍHÁ
NA DÁLKU:
Pokud chcete udržovat oční kontakt i během
videohovoru, občas se během odpovědi podívejte
do kamery. Tímto způsobem budete vypadat více
soustředěně a zaujatě při poslouchání a i vaše
odpovědi budou znít poutavěji.
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CO DĚLAT, POKUD MÁTE BĚHEM POHOVORU
VÝPADEK PAMĚTI
SNAŽTE SE ZŮSTAT KLIDNÍ
A NEPANIKAŘIT

PŘIZNEJTE SE, ŽE JSTE MĚLI
CHVILKOVÝ VÝPADEK PAMĚTI

Tento bod je nejzásadnější. Je důležité, aby
vás neovládl pocit hrůzy a strachu, co teď
nastane. Díky tomu, že zachováte klid, začnete
přemýšlet racionálně a nezpanikaříte.

Je lepší přiznat, že jste měli chvilkový výpadek,
než předstírat, že se nic neděje. Ukážete tím, že
jste čestní a pokorní a můžete se v rozhovoru
posunout dál. Pokud to bude potřeba,
požádejte manažera, aby otázku zopakoval.

ZHLUBOKA SE NADECHNĚTE
Nejenom, že vám nádech pomůže se sebrat,
ale také vyšle zprávu do vašeho mozku, abyste
se zklidnili. Do té doby totiž bral mozek situaci
jako stav ohrožení, ale hluboký nádech vyšle
zprávu, že tentokrát se o takovou situaci
nejedná.

CO UDĚLAT PRO TO, ABY VÝPADKY
PAMĚTI VŮBEC NEPŘICHÁZELY?
• Soustřeďte se na otázku, která vám je položena místo na
vaši úzkost a starosti, že nevíte, jak odpovědět
• Nebojte se toho, že bude chvíli ticho – je to normální
v jakékoliv konverzaci
• Používejte gesta, která jsou vám přirozená

ZOPAKUJTE OTÁZKU NAHLAS
Toto je moment, kdy si můžete v klidu
urovnat své myšlenky a také se ujistíte, že
jste otázce porozuměli správně.

NAPIJTE SE
Před pohovorem neodmítněte, pokud vám
bude nabídnuto něco k pití. Sklenici vody
si připravte i v případě, že pohovor probíhá
online. Pokud si v průběhu pohovoru nebudete
hned vědět rady s nějakou těžkou otázkou
nebo budete mít výpadek paměti, můžete se
před odpovědí napít, což vám zajistí více času,
abyste si mohli vše v klidu promyslet.

Hays Interview Guide - V den pohovoru
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ČÁST 3
CO DĚLAT PO
POHOVORU

NÁSLEDNÉ KROKY – CO DĚLAT PO POHOVORU A ČEMU
SE RADĚJI VYHNOUT
Skvělé, pohovor máte za sebou! Co teď?
Než se vám ze společnosti ozvou, postupujte dle následujících kroků:

DOPORUČENÝ POSTUP:
PROMLUVTE SI PO POHOVORU
SE SVÝM KONZULTANTEM
Zavolejte co nejdříve svému konzultantovi, abyste mu
sdělili první dojmy z pohovoru a jak si podle vás myslíte,
že byl pohovor úspěšný.
Dejte mu vědět, jak se vám role líbí a jaký jste měl/a
dojem ze setkání s potenciálním budoucím manažerem.
Vaše pozitivní zpětná vazba bude jistě předána do
společnosti, což může hrát ve váš prospěch.
Požádejte svého konzultanta o zpětnou vazbu ze
společnosti, pokud ji už dostal. Pokud ne, pokuste se
zdvořile zepat, kdy můžete zpětnou vazbu očekávat.

Hays Interview Guide - Co dělat po pohovoru?

POŠLETE DĚKOVNÝ EMAIL

Pokud máte možnost, poděkujte emailem manažerovi či
personalistovi ze společnosti za čas, který s vámi strávili.
Jestliže jste nebyli se společností v přímém kontaktu,
můžete poděkovat prostřednictvím svého konzultanta.
Využijte tuto příležitost k opětovnému vyjádření
vašeho zájmu o tuto roli. Můžete shrnout, jak se vám ve
společnosti líbilo a že se těšíte na jejich vyjádření.

PŘIPOMEŇTE SVÝM
REFERENČNÍM OSOBÁM, ŽE JE
MŮŽE NĚKDO KONTAKTOVAT
Uváděli jste kontakt na vaše bývalé kolegy či známé za
účelem poskytnutí referencí? Připomeňte jim, že se jim
v nejbližších dnech může ozvat někdo ze společnosti,
kde jste byli na pohovoru. Nezapomeňte jim také
poděkovat.

@
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ČEMU SE RADĚJI VYHNOUT
PŘERUŠENÍ
KONTAKTU
SE SVÝM
KONZULTANTEM
Pokud si myslíte, že váš pohovor
neproběhl dobře, určitě nepřerušujte
kontakt se svým konzultantem. Třeba
se jedná pouze o váš dojem. Snažte se
od něj získat co nejdetailnější zpětnou
vazbu. Pokud se něco skutečně
nepovedlo, poučte se ze svých chyb
pro další pohovor.
Váš konzultant je určitě skvělým
partnerem, který vám pomůže při
hledání práce a je důležité, aby přesně
věděl, co ve své kariéře hledáte.

SNÍŽENÉMU
PRACOVNÍMU
NASAZENÍ
Neměli byste se přestat snažit ve své
současné roli jenom z toho důvodu, že
je na obzoru nová příležitost. Mějte na
paměti svou pracovitost a úctu ke
svému současnému zaměstnavateli.
Je opravdu důležité, abyste si
udrželi dobré jméno ve své současné
společnosti. Nemůžete vědět, jak dlouho
zde budete ještě pracovat a i když vám
bude nabídnuta jiná role, dobré vztahy
v současné práci jsou předpokladem k
tomu, aby vám byla například poskytnuta
dobrá reference.

ZTRÁTĚ PŘEHLEDU
O PRACOVNÍCH
NABÍDKÁCH

SOUSTŘEDĚNĚNÍ SE
POUZE NA JEDNU
ROLI

Udělejte si seznam společností
a manažerů, se kterými máte
naplánované pohovory.

I když si myslíte, že tento pohovor šel
jakkoliv dobře, v žádném případě nerušte
žádné termíny nadcházejících pohovorů.

Tento seznam mějte stále aktualizovaný
a udržujte si přehled o tom, kdy a s kým
jste v kontaktu a v jaké fázi výběrového
řízení se právě nacházíte.

Popřemýšlejte o tom, co vás nejvíce
zaujalo na dané pozici a díky těmto
klíčovým bodům zaměřte své hledání
tímto směrem.

JOB
STAGE

?

?

?

Hays Interview Guide - Co dělat po pohovoru?
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ZODPOVĚZTE SI NÁSLEDUJÍCÍ ČTYŘI OTÁZKY, ABYSTE
ZJISTILI, ZDA JE PRO VÁS TATO PRÁCE TA PRAVÁ

1

ZAUJALA VÁS
NABÍZENÁ ROLE
DOSTATEČNĚ?

• Absolvovali jste pracovní pohovor
a dozvěděli jste se více o pracovní pozici.
Můžete upřímně říci, zda v této roli
můžete naplno využít svůj potenciál?

2

JE PRO VÁS TATO
SPOLEČNOST TA
PRAVÁ?

• Jak se vám líbí hodnoty a kultura
společnosti?
• Byli byste hrdí, pokud byste pracovali
v této společnosti?

• Jak role zapadá do vašich kariérních
plánů a cílů, které jste si stanovili, když
jste začali hledat práci?

• Vyhovuje jejich prostředí vaší
osobnosti?

• Jak jste se cítili, když manažer podrobněji
popsal danou pozici. Byla to taková
výzva, kterou jste očekávali?

• Jaké byly vaše první dojmy
z potenciálních kolegů (pokud vám
byli představeni)?

• Má tato role výhody, které postrádáte ve
své současné práci? Přemýšlejte znovu
o všech důvodech, proč jste chtěli opustit
své současné místo. Poskytne vám nová
práce více prostoru k vašemu kariérnímu
růstu?

Hays Interview Guide - Co dělat po pohovoru?
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ZODPOVĚZTE SI NÁSLEDUJÍCÍ ČTYŘI OTÁZKY, ABYSTE
ZJISTILI, JESTLI JE PRO VÁS TATO PRÁCE TA PRAVÁ

3

JAKÝ DOJEM NA VÁS
UDĚLAL VÁŠ POTENCIÁLNÍ
MANAŽER?

• Jak se prezentoval váš potenciální nadřízený
během pohovoru?
• Jaké jsou jeho komunikační dovednosti?
Vysvětlil vám přesně úlohu dané role a jeho
očekávání?
• Naslouchal vám během pohovoru? Myslíte si,
že vnímal vše, co jste zmínili?
• Zodpověděl všechny vaše otázky?
• Chovali se k vám u pohovoru vstřícně? Cítili
jste se i vy během rozhovoru pohodlně
a nebylo vám nepříjemné klást otázky?

4

CO VÁM ŘÍKÁ
VAŠE INTUICE?

• Vaše intuice je to, co vám říká, že určité
rozhodnutí je pro vás nejlepší, i kdyby
nedávalo úplně logický smysl.
• Pokud jste odcházeli z pohovoru více
nadšení než když jste na něj přišli
a i když daná pozice nesplňuje všechna
kritéria vaší „dokonalé práce“, měli byste
poslechnout své instinkty.
• Ujistěte se však, že spojujete tento vnitřní
pocit i s logickými fakty. Jakmile jsme
z nějaké věci nadšení, stává se, že naše
racionální uvažování jde do pozadí. Proto
se ujistěte, že se nenecháte ovlivnit pouze
nadšením.

• Vypadal váš potenciální nadřízený tak, že je
nadšený nejenom ze své práce, ale i z týmu
a z celé společnosti?
• Zajímal se manažer o vaše ambice do
budoucna a představil vám, čeho byste mohli
dosáhnout, pokud budete úspěšně plnit své
pracovní povinnosti?

Hays Interview Guide - Co dělat po pohovoru?
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ZKUSTE SI ODPOVĚDĚT NA TYTO ČTYŘI OTÁZKY,
ABYSTE ZJISTILI, ŽE TATO PRÁCE JE PRO VÁS TA PRAVÁ
ZAUJALA VÁS NABÍZENÁ ROLE DOSTATEČNĚ?

JE PRO VÁS DANÁ SPOLEČNOST TA PRAVÁ?

JAKÝ DOJEM NA VÁS UDĚLAL VÁŠ POTENCIÁLNÍ MANAŽER?

CO VÁM ŘÍKÁ VAŠE INTUCE?

Hays Interview Guide - Procvičování 5
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JAK POZNÁTE, ŽE VÁŠ POHOVOR PROBĚHL ÚSPĚŠNĚ

1
4
7
10

Pohovor trval déle, než
jste očekávali.

Manažer vypadal podle reakcí na
vaše odpovědi a také podle řeči
těla spokojeně.

Manažer projevil zájem představit
vás potenciálním kolegům
či nadřízeným s rozhodovací
pravomocí

2
5
8

Pohovor proběhl formou
konverzace, nejednalo se
pouze o odpovědi na dotazy.

Líbila se vám nejenom role,
ale i společnost jako taková.

Na konci vám byly položeny
„závěrečné otázky” – které se týkaly
vaší výpovědní lhůty a také toho,
kdy byste teoreticky mohli nastoupit.

3
6
9

Bylo vám řečeno, co budete v této roli
dělat, například „v této roli budete mít na
starosti…” narozdíl od „ Od úspěšného
kandidáta se očekává, že…”

Na vaše otázky odpovídal manažer
co nejdetailněji - což ukazuje, že
vám chtěl co nejvíce přiblížit danou
příležitost.

Manažer vám přiblížil další kroky
výběrového řízení.

Manažer dal pozitivní zpětnou
vazbu vašemu konzultantovi.

Hays Interview Guide - Co dělat po pohovoru?

POZNÁMKY PO POHOVORU
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CO DĚLAT, POKUD POHOVOR NEPROBĚHL DOBŘE
Pokud si myslíte, že váš pohovor neproběhl moc dobře, nemějte obavy. Pravděpodobně budete moci situaci ještě nějak zachránit nebo z ní alespoň
vytěžit to nejlepší pomocí následujících kroků:
1. NAPIŠTE SI CO NEJUPŘÍMNĚJŠÍ
POZNÁMKY O TOM, JAK SI
MYSLÍTE, ŽE POHOVOR PROBĚHL
Udělejte vše v chronologickém pořadí – začněte
s tím, jak začal den “D” a zakončete hlavním
bodem, kterým byl váš pohovor. Toto vám umožní
se zbavit mnoha myšlenek a pocitů a lépe si
vzpomenete, jak pohovor probíhal.
Jakmile si vše zapíšete, bude jednodušší přesně
určit chyby, kterých jste se během pohovoru
dopustili. Zapomněli jste si na konci připravit
otázky, na které se budete ptát? Odpovídali
jste nesouvisle? Řekli jste o svém posledním
zaměstnavateli něco negativního? Ať už to bylo
cokoliv, zjistěte, jak se chyby staly, abyste se jim
příště mohli vyhnout.

2. SNAŽTE SE POSKYTNOUT
OBJEKTIVNÍ ZPĚTNOU VAZBU
VAŠEMU KONZULTANTOVI
Nyní, když máte vše zapsáno, měli byste si promluvit se
svým konzultantem. Je lepší mu ihned upřímně říci, že
z pohovoru nemáte dobrý pocit a že podle vás
neproběhl tak dobře, jak by mohl.
Je velmi důležité, abyste při zpětné vazbě byli upřímní,
ale ne příliš negativní – nepřekračujte hranici od
sebeuvědomění k sebepodceňování. Nezapomeňte
zdůraznit to, z čeho jste se poučili.

Místo toho, abyste řekli:
“Byl to opravdu strašný pohovor. Jednu ze
svých odpovědí jsem kompletně pokazil.
Otázka mne zaskočila a mluvil jsem
absolutně z cesty.”

Zkuste říci:
“Na jednu z otázek jsem byl nepřipravený.
Nikdy se mě na to na pohovoru nikdo
neptal, proto jsem nevěděl, jak odpovědět.
Příště možná poprosím o chvíli času, abych
měl více prostoru k přemýšlení.”
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CO DĚLAT, POKUD POHOVOR NEPROBĚHL DOBŘE
3. BERTE V POTAZ
ZPĚTNOU VAZBU OD
SVÉHO KONZULTANTA
Jakmile poskytnete zpětnou vazbu
svému konzultantovi, poslouchejte, co
vám na ni řekne. Má mnoho zkušeností
s dalšími uchazeči a také získává zpětnou
vazbu od svých klientů, takže vám bude
moci poradit.
Konzultant také již může mít zpětnou
vazbu od svého klienta, tudíž ho opravdu
důsledně vyslechněte. Nepanikařte,
pokud upozorní na některé chyby, které
jste na interview udělali. Sdělte mu
důvody, jak k těmto chybám došlo a že
se jim v budoucnu pokusíte vyhnout.
Ukažte vaši poctivost a sebereflexi.

4. NESTRESUJTE SE
A POKRAČUJTE DÁL
S HLEDÁNÍM PRÁCE
Období, kdy čekáte, až se vám ozvou po
pohovoru, může být opravdu stresující.
Proto je důležité, abyste zůstali klidní
a pozitivní.
Nekontaktujte manažera přímo, nesnažte
se s nimi spojovat přes LinkedIn – může
to být vnímáno jako příliš invazivní
a troufalé.

Jak proběhl můj pohovor…

Zlepšení

Nevzdávejte hledání další kariérní
příležitosti během čekání na odpověď.
Snažte se rozptýlit, strávit čas s rodinou
nebo přáteli, kteří vás mohou povzbudit
a poté se opět vrhněte do hledání nových
rolí.

Nezapomeňte si zapsat i pozitivní
zpětnou vazbu a nebuďte na sebe příliš
tvrdí.
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CO DĚLAT, POKUD JSTE BYLI POZVÁNI DO DRUHÉHO
KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Pokud čtete tuto sekci Průvodce pohovorem, chceme vám pogratulovat, jelikož jste byli pozváni do druhého kola pohovoru! Jak moc se liší od
prvního kola?
JAKÝ FORMÁT BUDE PRO POHOVOR
VYBRÁN?

KDO SE BUDE ÚČASTNIT DRUHÉHO KOLA
VAŠEHO POHOVORU?

Nepředpokládejte, že formát druhého kola pohovoru
bude naprosto stejný jako ten první. Možná očekáváte,
že pohovor bude opět na individuální bázi, ale může
proběhnout i s panelem účasníků. Zeptejte se svého
konzultanta, jakým způsobem pohovor proběhne.

Ve druhém kole pohovoru se pravděpodobně setkáte
s někým seniornějším, kdo se v oboru pohybuje déle.
Tato osoba bude mít pravděpodobně konečné slovo
o tom, jestli vás přijmou či nikoliv.

Pokud bude přítomno během druhého pohovoru více
osob než v prvním kole, nezapomeňte komunikovat se
všemi v místnosti, nejenom s těmi, kteří vám kladou
nejvíce otázek. Snažte si zapamatovat jméno každého
z nich.
Můžete být také požádáni, abyste splnili nějaký
úkol nebo vyplnili test – něco, co by otestovalo vaši
odbornost pro danou roli. Opět se můžete obrátit na
vašeho konzultanta, který vám bude schopen poradit, na
co byste se měli před pohovorem připravit.
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Můžete být také představen dalším členům týmu, tudíž
se potkáte s některými z vašich potenciálních kolegů.
Před druhým kolem pohovoru si u svého konzultanta
ověřte, kdo jej povede. To vám umožní vše předem
prozkoumat online na LinkedIn nebo prostřednictvím
webu (podle stejných kroků, které jsme popsali v této
příručce a které jste použili již pro první kolo pohovoru).
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CO DĚLAT, POKUD JSTE BYLI POZVÁNI DO DRUHÉHO
KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
CO SE SNAŽÍ MANAŽER VYHODNOTIT?
Hlavní rozdíl mezi prvním a druhým pohovorem spočívá v tom, co od vás chce
manažer získat. Klíčové informace, které s největší pravděpodobností hledá při druhém
pohovoru, jsou:
1. Váš zájem o roli a o společnost
Zájem, který během výběrového řízení projevíte, je úzce spjatý s tím, jak byste
reagovali, pokud vám bude role nabídnuta. Pokud váš zájem o roli stále trvá, nebojte
se ho dát najevo.
2. Máte požadované dovednosti?
Prostudujte si znovu klíčové požadavky na roli a připravte se na otázky týkající se
kompetencí, které se na pohovoru jistě objeví. Bude zapotřebí tyto kompetence
demonstrovat prostřednictvím několika příkladů z praxe. Poraďte se se svým
konzultatem, jestli musíte příklady své práce připravit do prezentace nebo nikoliv.
3. Jste ten správný “fit”?
Můžete být dotázáni na otázky týkající se vašich koníčků, zájmů, nebo například jak
by vás popsali vaši přátele nebo jakou firemní kulturu upřednostňujete. Při vašich
odpovědích byste měli být autentičtí a čestní. Druhé kolo je příležitost i pro vás kriticky
posoudit, zda by pro vás tato společnost byla tou správnou volbou.
4. Řešení veškerých pochybností nebo výhrad
Zkuste si vzpomenout na všechny otázky, které vám byly opakovaně položeny, ale
byly formulovány různými způsoby. Toto může odrážet obavy, které manažer má
a snaží se je vyjasnit.
5. Vaší očekávanou mzdu a vaše datum nástupu
Mějte připravenou odpověď. Pokud si nejste jistí ohledně vyjednávání vaší mzdy,
stáhněte si náš Mzdový průzkum.
Hays Interview Guide - Co dělat po pohovoru?
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PAMATUJTE, ŽE TATO ZKUŠENOST PRO VÁS BYLA
HODNOTNÁ BEZ OHLEDU NA TO, JAK DOPADLA
GRATULUJEME, ŽE JSTE SE DOSTALI
AŽ K TOMUTO BODU
Nyní máte za sebou novou zkušenost, která vás jistě
obohatí i do budoucna.
Nyní jste připraveni na otázky jako například “Proč
bychom měli přijmout právě vás?”, což jistě využijete
při mnoha budoucích pracovních pohovorech. Vaše
odpověď na tuto otázku může také sloužit jako
připomínka toho, co byste společnosti mohli přinést.
Máte také aktualizovaný svůj životopis, který můžete
použít pro další výběrová řízení.
Snažte se myslet pozitivně a také se pokuste vytěžit
z této zkušenosti co nejvíce. Z pohovoru si toho můžete
odnést vždy hodně, bez ohledu na výsledek.
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DALŠÍ KARIÉRNÍ
TIPY A RADY
V Hays se snažíme být vaším poradce na cestě vaší kariérou.

DALŠÍ TIPY A RADY, KTERÉ BY SE VÁM
MOHLY HODIT:
• Kariérní poradenství
• Blog
• Hledat pracovní nabídky

LINKEDIN

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

