
  

 معرفی نویسنده:
  کنند.درود به همه دوستانی که این راهنما را مطالعه می

فارق التحصیل شدم. در زمان   در آلمان   2018رشته مکانیک در مقطع فوق لیسانس که در سال    من وحید بهروان هستم، دانش آموخته 

های  ها ویدئو و چندین جلسه کوچینگِ مربوط به شیوهمطالعه کردم و از دهتحصیل چند کتاب در مورد روش های صحیح جستجوی کار  

 دُرست جستجوی کار بهره بردم. 

با اطالعاتی که در زمینه جستجوی کار کسب کرده بودم، چه در حین تحصیل و چه بعد از اتمام آن، تجربیات رضایت بخشی را داشتم؛ 

 های مربوط به طراحی.و نیز چند شرکت فعال در زمینه خودرو سازی و البته شرکت تجربه ی کار در شرکت فولکس واگن برای دوبار  

گاهاً چند قرارداد همزمان داشتم، مثل زمانی که در یک شرکت خودروسازی کوچک مشغول کار بودم، یک روز از طرف مرسدس 

توانم کار را هم میا محکی بزنم، ببینم آیا اینآمد خود ربنز دعوت به مصاحبه شدم،  هر چند کار فعلی ام را دوست داشتم، بدم نمی

 مالِ خود کنم.

دقیقه ای ام برای شروع مصاحبه )که از ممنوعیات هست!(، موفق به دریافت قرارداد کاری شدم، اما در نهایت  20که علی رغم تأخیر 

 تصمیم به ماندن در کار قبلی ام گرفتم. 

ها روش و سبک اپالی گشتند. وقتی از آنطوالنی بدون بازخورد مثبتی به دنبال کار میدر این بین دوستانی هم بودند که مدت نسبتا 

دادم، به طور جالبی در دیدارهای بعدی خبرهای  حل هایم را پیشنهاد میکردم و راهپرسیدم، ایراداتشان را مشخص میکردنشان را می

 شنیدم.خوشی را از آنها می

م شده و کار ثابت شروع شده و این شرایط را بسیار پایدارتر کرده است و زمان بیشتری را در  به هر حال مدتی هست که تحصیل تما

اختیارم قرار داده و این، من را به این فکر انداخت تا این اطالعات و تجربیاتم را که در مدت چند سال تجربه کرده ام، و کمک بسیار  

تر به این اطالعات دست پیدا کنند. برای جلوگیری از تر و منسجمتوانند سریعخوبی برای من بوده اند، ثبت کنم تا دوستان دیگری ب

 ( منتشر خواهد شد.اینجا در سایت منکنم که این راهنما بصورت رایگان در اینترنت )سوءاستفاده های محتمل هم ذکر می

 زیادی یاری کننده خواهد بود. مطمئن هستم این راهنما برای دوستان

 این راهنما برای چه کسانی مفید خواهد بود؟
 کنند و به دنبال کار دانشجویی یا کار ثابت هستند. در مرحله اول؛ مسلماً برای تمام کسانی که در آلمانی تحصیل کرده و یا می

 کردن در آن کشور را دارند مفید خواهد بود. مطمئنا برای تمام کسانی که در خارج از ایران تحصیل کرده اند و قصد کار

 اند کمک خوبی خواهد بود.حتما برای کسانی که با ویزای جستجوی کار آمده

 کنند توصیه های خوبی را در این راهنما خواهند یافت. های ساکن خارج از کشور هم که برای تغییر شغل اقدام میایرانی 

http://yektamashagar.com/


  

ترِ توانند از بخش های عمومی نی و ایران از لحاظ فرهنگِ کاری، متقاضیانِ کار در ایران هم میهای موجود بین آلماصرف نظر از تفاوت 

این راهنما بهره ببرند. امیدوارم اطالعات موجود در این راهنما، همانطور که من را پله پله در رسیدن به شغل های بهتری یاری رساند،  

 برای شما هم همینطور باشد.

ش نکنید که باید از لحاظ ذهنی برای پذیرش موقعیت کاریِ خود آماده باشید، مطمئن باشید به زودی شغل خوبی این نکته را فرامو 

 ها را به شما یاد خواهند داد.هایی الزم هست که شما ندارید، اگر هم این گونه باشد، همه آن خواهید یافت و فکر نکنید که توانایی

ه درنظر داشته باشید که پیدا کردن شغل برای همه فرایندی زمانبر است، پس مثبت باشید و خودتان را در شغل جدید ببینید و البت 

 صبور! 

 : تعیین زمینه کاری مورد عالقه و مرتبط با رشته
 ای که هم اکنون در حال تحصیل در آن هستید قرار دارید.مطمئناً شما به دالیل زیادی در این رشته 

دلخواه شما باشد یا اینکه به رشته مورد عالقه تان نزدیک باشد. شاید آن را به خاطر بازارِ کاریِ خوب ممکن است واقعاً رشته مورد 

 اید یا حتی برای خوشایند خانواده و فامیل!آن انتخاب کرده

ینست که شما اینکه تا اینجا پیش آمده اید، نشان دهنده ابه هر حال هر رشته ای که هست، شما در حال تحصیل در آن هستید و هم

 اید.از پس این رشته برآمده 

تحصیلی خود، مطمئنا حداقل یک موقعیت کاری خاص   شما به رشته  خواهم به همه این اطمینان را بدهم که به نسبتِ میزان عالقه می

 تواند شما را کامالً از کار در آن رشته راضی کند و حتما باعث پیشرفت شما بشود.در آن زمینه هست که می

قط باید سعی کنید کمی در شغل خود بمانید تا هم شما موقعیت ها و کار را بهتر بشناسید و هم اینکه توانایی ها و سبک کاری شما ف

 تر بشوید.برای کارفرما بهتر مشخص شود و این شما را کمک خواهد کرد تا به موقعیت شغلی مناسب خودتان نزدیک و نزدیک

 کاری مورد عالقه خود را پیدا کنید. ولی حتماً این وقت را باید بگذارید.  باید کمی وقت بگذارید تا زمینه

ها مراجعه کنید و ببینید در کدام موارد بهتر های کاری در هر سطحی هستید که مرتبط با رشته شما بوده، به آناگر دارای تجربه 

نیستید از گوگل کمک بگیرید و تحقیق کنید. برای مثال، در رشته  ها را بیشتر دوست داشتید و اگر صاحب این تجارب اید، کدامبوده

مکانیک، تجارب مهندسان شاغل در زمینه طراحی و توسعه قطعات را مطالعه کنید؛ همینطور تجربه مهندسان مکانیک در زمینه کنترل  

 مورد عالقه خود را پیدا کنید.بندی کنید و زمینه یا زمینه های کیفیت، یا تولید یا مدیریت پراژه. در نهایت، یک جمع

تر و هدفمندتر باشید. مطمئن باشید که کار به اندازه کافی این کار، شما را در پیدا کردن شغل مناسبتان کمک خواهد کرد تا موفق

کار با   کنید و چه بهتر خواهد بود که اینبرای شما هست، به تعداد زیاد، شاید پیدا کردنش کمی طول بکشد اما حتما دریافت می

 روحیات شما سازگارتر باشد. پس حتما برای آن وقت بگذارید.



  

 

 تعیین عناوین شغلی و جستجوی هدفمند با عنوان شغلی
 کند.در مرحله قبلی این عناوین را انتخاب و یا پیدا کردید و این شما را در یک جستجوی هدفمند کمک می

 رساند.خواهید میجستجوی هدفمند شما را خیلی سریع به آن چه که می 

توانید در صورتی که در زمینه مورد عالقه به اندازه کافی وقت گذاشتید، مثالً نیمی از فرصت جستجوی کاری تان را، در این صورت می

 های بعدی شما هستند را هم اَپالی کنید.های دیگری که در اولویت شغل 

ها را پیدا کنید و در جستجوهایتان اولویت موجود هست. باید همه آن  باید توجه داشته باشید که اغلب عناوین متفاوتی برای یک

 استفاده کنید. 

 برای نمونه: 

را دوست دارید، پس حتماً  «Ingenieur Qualitätskontrolleمهندس کنترل کیفیت/ »اگر شما در زمینه مکانیک، عنوان شغلی 

« Qualitätsvorausplan«، »مهندس بهبود کیفیت/Qualitätsprüfer«، »بازرس کیفیت/Prüfingenieurعناوین »مهندس تست/ 

 - Prüfو   -Qualitätبینید که در این مثال کلمات را هم در نظر بگیرید؛ چون این مشاغل بسیار نزدیک به هم هستند. در واقع می

 کلید واژه هستند.

 ها استفاده کنید.ر جستجوی کار مناسب از آنکلید واژه های مناسب با عنوان های شغلی مورد عالقه خودتان را پیدا کنید و د

 از سایت های کاریابی متداول و همه گیر استفاده کنید. برای مثال: 

• https://www.stepstone.de   

• http://www.monster.de    

• https://de.indeed.com   
 

ها اپالی نکنید! چون درخواست شما توسط شرکت هدف، خوانده نخواهد شد و به احتمال بسیار زیاد جواب ولی از طریق این سایت 

شرکتی که کار را پیشنهاد داده براید و از آنجا برای ها پیدا کنید و بعد حتماً در سایت خود  رد خواهید شنید. فقط کار را در این سایت

 کار اقدام کنید. البته به راشی که در قسمت مربوطه توضیح داده شده است.

 شرکت های کاریابی
 را حذف کنید!1های کاریابی  توجه کنید که در فرایند جستجو، شرکت 

کنند و به مصاحبه های خوب شما را وسوسه میها با پیشنهادها را کنار بگذارید. چرا که این شرکت ماه این شرکت 5حداقل برای 

کنند و در نهایت شما دیگر خبری  کنند و با مصاحبه شما، لیست متقاضیان خودشان را برای نشان دادن به شرکت ها، پُر میدعوت می

 
1 Arbeitsdienstleister  ویاPersonalvermittler 

https://www.stepstone.de/
http://www.monster.de/
https://de.indeed.com/


  

کنند، ولی بر سر حقوق با شما چانه زیادی خواهند زد تا سهم بیشتری  ی هم کاری برای شما پیدا میها نخواهید شنید. البته گاهاز آن

 از حقوق شما برای خودشان بگیرند.

 های آخر خودتان قرار بدهید. های کاریابی را جزو گزینهپس همکاری با شرکت 

 

 مطالعه دقیق قسمت وظایف
شود که معموالً بعدها در هنگام بستن قرارداد با جزئیات بیشتری در شغل بیان می، وظایف کلی هر Aufgabenstellungدر قسمت 

قرارداد کاری نوشته خواهد شد. اگر سابقه کاری خیلی مرتبط با رشته تحصیلی خودتان ندارید یا اینکه سابقه مرتبط ولی کوتاه مدت 

ن کاریتان، هر دو تا چهار سال، شرکت و یا شغلتان در شرکت  با رشته تحصیلیتان دارید، خیلی سخت نگیرید. بهتر است در طول دورا

کنید. مطمئناً هر شرکتی کنید و هم راابط بیشتری ایجاد میرا عوض کنید. به این ترتیب، هم توانایی ها و مهارت های جدیدی کسب می

 سبک کاری خودش را دارد و تجربه چندین شرکت متفاوت بسیار ارزشمند خواهد بود.

های بزرگ تر و با سابقه تر وظایف تعریف شده تر و مشخص تر هستند و البته در این گونه شرکت ها سلسله ن مثال در شرکت به عنوا

تواند به صورت دینامیک باشند و شما گاهًا وظایف جدیدی را به صورت مراتب باید رعایت شوند. اما در شرکتهای نوپاتر وظایف می

این یعنی فرصت های یادگیری خیلی متنوع هست و البته در این شرکت ها سلسله مراتب خیلی گیرید و کوتاه مدت به عهده می 

 معنایی ندارد و شما ممکن است هر راز با رئیس شرکت نهار بخورید و همدیگر را »تو« خطاب کنید. 

ر زندگی نامه خود استفاده کنید. حتماً از کلمات کلیدی، که در قسمت وظایف نوشته شده، در متن انگیزه نامه یا در صورت امکان د

 چرا که در این صورت متن و کالم شما به متن و کالم کارمندان بخش منابع انسانی و شرکت مربوطه آشنا تر خواهد بود.

سابقه دارید اما در قسمت وظایف شغل مورد نظر  Qualitätsauditorبرای مثال اگر در زمینه کنترل کیفیت در شغلی با عنوان 

Qualitätsprüfer .خواسته شده است، بهتر است از همان قالبی استفاده کنید که خود شرکت استفاده کرده است   

سال سابقه کاری، تسلط به   3تا    2کنند، مثل داشتن حداقل  ها در لیست شرایط پذیرش، موارد متعددی را درج میاغلب اوقات شرکت 

ر همان زمینه. در این صورت باید در نظر داشته باشید که شرکتها بهترین شرایط  زبان آلمانی و انگلیسی، داشتن گواهی پایان دوره د

 نویسند و این به این معنا نیست که شما باید تمامی آن شرایط را باشید. را که نیاز دارند می

آن زمینه گذرانده باشید و  ماه سابقه دارید یا حتی یک درس مرتبط در دانشگاه در 6مثالً اگر شما برای مورد ذکر شده در باال تنها 

واقعی باشد و گواهی مدنظر را هم نداشته باشید، باز هم میتوانید برای به دست آوردن آن شغل      B2تسلط شما به زبان آلمانی در حد  

 درخواست بدهید.

به زبان ساده تر شما  پس شما نیازی ندارید تا تمام صالحیت های ذکر شده در قسمت وظایف خواسته شده را داشته باشید. در واقع

درصد از آن موارد را داشته باشید، گزینه خوبی برای به دست آوردن آن کار هستید. اما بدست آوردن آن وابسته به  50اگر تنها 

 هایتان و همچنین مدیریتِ جلسهِ مصاحبه دارد که در این مورد بعداً توضیح خواهم داد.قابلیت شما در ارائه توانایی

ر این، وظایف دیگری مد نظر بوده، که شما اطالعات کافی در مورد آن ندارید، سعی کنید در مورد آن حتما در اینترنت اگر عالوه ب

چه تجربه و یا اطالعاتی دارید« پاسخی داشته باشید. یا  Xتحقیق کنید و متنی را در پاسخ به این سوال که اگر پرسیده شود »در زمینه 



  

دهد که شما مشتاق یادگیری موارد جدید هم سوالی را آماده کنید و در مصاحبه بپرسید، این نشان می توانید در مورد آن،حتی می

 هستید.

اید یا نه. اگر موردی در سوابق کاری خود دقیق شوید و ببینید آیا تاکنون در مورد وظایف خواسته شده و یا مشابهِ آن کاری انجام داده

 کند.باشد، اما همین، شما را از دیگران متفاوت مییزه نامه خود بنویسید. مسلما کار وقت گیری میپیدا کردید حتما درمورد آن در انگ

 نحوه صحیح و موثر اپالی برای کار 

 بهینه کردن رزومه نسبت به شغل مورد عالقه .1
 دهد.رزومه شما اولین چیزی است که کارمندِ منابع انسانی آن را مورد نظر قرار می

 گیرد عکس شماست! اولین چیزی که در آن مورد توجه قرار میو 

اندازید، درحالیکه شلوارک و  توانید را بگیرید، عکس هایی که در اتاق به همراه کُت و کراوات میسعی کنید بهترین عکسی که می

دهند و به سراغ رزومه بعد  تشخیص میخورد، این را کارمندان منابع انسانی به سرعت دمپایی به پا دارید، به درد کارهای جدی نمی

 راند.می

لبخند بزنید، موقع خوبی در طول راز که سرحال هستید را برای عکاسی انتخاب کنید و خواب آلود یا ُپف کرده نباشید، خانم ها باید 

 گیرند، و همینطور عکس پشت جلدِ مجله دختر شایسته اراپا.درنظر بگیرند که عکس عراسی نمی

تواند کند با دهان باز یا بسته، حالتی راست و نه خموده و لباس ها نیز صاف و بدون چراک باشند، عکس می قعی، فرقی نمی لبخندی وا

رنگی یا سیاه سفید باشد، آقایان بهتر است با کراوات عکس بیاندازند. نگاه شما باید خنثی باشد، نگاه های نافذ، متفکر و جذاب  

 خورد.یهیچکدام اینجا به درد شما نم

توانید گول بزنید، پس خیلی ساده، فقط کند نمیرزومه و مصاحبه کاری را مدیریت می  20چون شما کارمند منابع انسانی را که هر راز  

 یک لبخند ساده، ولی واقعی داشته باشید. 

س شما حداقل باید شبیه همان  توانید اندکی کمک بگیرید، اما نه زیاد.  چراکه عک البته از تکنیک های فتوشاپ و راتوش عکس می 

 یابد.کسی باشد که بعدها در جلسه مصاحبه حضور می

در اولویت هستند. برخی هم از رزومه  Tabelarischنمونه های رزومه را در اینترنت نگاه کنید، مثال در آلمانی رزومه های جدولی یا 

 کنند. هایی با فرمت آمریکایی) یک صفحه ای( استفاده می

 ببینید.  اینجادر Pdfو   wordنمونه هایی را در قالب فایل 

توانید بر اساس نمونه های اینترنت، یک رزومه اولیه درست کنید. سپس در دانشگاهِ خود آنرا به افرادی که مسئول تنظیم و بهینه می

 ستند نشان دهید تا اصالحات نهایی بر رای آن انجام شود. )در همه دانشگاه ها چنین افرادی هستند( سازی رزومه های دانشجویان ه

کنم دو نوع رزومه یکی به فرمت آلمانی و یکی به فرمت آمریکایی داشته باشید. احیانا شرکتهای بزرگ و قدیمی تر از فرمت  توصیه می

 کنند. اما هیچ تضمینی در این مورد نیست.شتر استقبال میهای جدید تر از فرمت آمریکایی بیآلمانی و شرکت 

https://karrierebibel.de/lebenslauf/


  

توانید یک یا دو ماه با یک فرمت خاص اپالی کنید و تست کنید. اگر تماس تلفنی و یا دعوت به مصاحبه خوبی داشتید، با همان می

 ادامه دهید وگرنه فرمت دیگر را امتحان کنید.

 های مالیم استفاده کنید. ن باید براحتی قابل یافتن باشند. رنگرزومه باید ساده و شیک باشد و اطالعات در آ

 رزومه خود را خالصه نگه دارید، نهایتا سه صفحه! 

اید حذف کنید. حتی مثال اگر  درنظر داشته باشید که برای چه کاری درحال اپالی هستید و تمام کارهایی غیر مرتبطی را که انجام داده 

 ندارید، چرا که اینها از بدیهیات هستند!   Excelو  Wordکنید نیازی به ذکر توانایی در میبرای شغل مدیریت پراژه اپالی 

 : یک بُرش دو صفحه ای از یک رزومه کاریِ خوب 

 

نامه رسد، چرا که برای مثال عنوان پایانشما برای هر شغل شاید نیاز نباشد که یک رزومه خاص درست کنید، اما گاهی الزم بنظر می

اید که دقیقا در مرتبط به شغلِ انتخابی شماست و سیار با یک شغل مورد نظر هم خوانی دارد، یا در خالل تحصیل دراسی داشته شما ب

 اید.شما نمره خوبی در آن گرفته 

 ا.بهر ترتیب اگر فارق التحصیل شدید باید نمره پایانه را هم ذکر کنید و همینطور نمره پایان نامه لیسانس و یا معدل کل ر

 و مسلما باید مدارک مربوط به آن در مدارک ارسالی موجود باشد.



  

کند، قدم بعدی  کند، رزومه شما را جالب ببیند، بعد از آن به سراغ انگیزه نامه شما را بررسی می اگر کسی که مدارک شما را بررسی می

ه به شما زنگ بزنند و در مورد آن سوال کنند بسیار بررسی مدارک شماست، اگر مدارک شما با ادعای شما جور درنیاید، احتمال اینک

 کنید مدرکی ارایه کنید! توانند به سراغ مدارک نفر بعد براند. پس برای هر سابقه ای که عنوان میکم است، چون براحتی می

لتحصیلی شما هنوز صادر نشده، احتما نقص مدارک خود را توضیح دهید. برای مثال اگر از پایان نامه خود دفاع کردید اما مدرک فارق

 اید.در مورد آن حتما توضیح دهید، تا بدانند که شما آنرا فراموش نکرده 

 تنظیم درست انگیزه نامه متناسب با شغل مورد نظر .2
 ( خود را براساس موقعیت کاریِ مورد نظر تنظیم کنید.Motivation letterابتدا انگیزه نامه)

 موقعیت کاری باید یک انگیزه نامه تنظیم کنید.یعنی شما اصوال برای هر 

 تواند ثابت باشد، اما موارد خاصی در آن باید بر اساس موقعیت کاری مورد نظر تنظیم شوند.ساختار کلی و یا بدنه این انگیزه نامه می

ها بعد از مطالعه کوتاه رزومه ی در شرکت انگیزه نامه در مرتبه دوم اهمیت بعد از رزومه قرار دارد. اما راال کار کارمندان منابع انسان

 اگر آن را به هر ترتیبی مورد توجه دیدند، حتما سری به انگیزه نامه شما میزنند تا کمی بیشتر با هدف و دیدگاه شما آشنا شوند.

 پس اگر شما انگیزه نامه نداشته باشید، هرچند رزومه خوبی باشید، احتمال موفقیت شما چندان زیاد نیست. 

گیزه نامه باید خالصه و مفید باشد. جمالت خیلی کلیشه ای را در آن بکار نبرید، خیلی کوتاه خودتان را معرفی کنید، و کارهایی را ان

وار و موردی توضیح دهید،  اید، خیلی خالصه های مشابهی را داشته که مرتبط با موقعیت کاری مورد نظر هستند و اینکه شما تجربه 

 هایی را با خود برای تیم یا شرکت آینده خود بهمراه خواهید آورد و تمام!بلیت ها و تواناییدرااقع بگوید چه قا

 استفاده کنید. Elevator pitchاز تکنیک 

Elevator pitch  با همان سخنرانی آسانسوری یا معرفی آسانسوری یا معرفی سریع یا ارائه آسانسوری نمای کلی از یک گفتگو یا

شود. معرفی آسانسوری، برای جلب توجه سریع  ی یک مسئله است و فقط برای شراع یک گفتگو طراحی میراه حل بهتری برا 

خواهید بگویید توجه نمایند و بخواهند بیشتر در این مورد بشنوند. شود تا آنها را متقاعد کنید که به آنچه میمخاطبین طراحی می

گیرند. )فاصله زمانی بین فشردن دکمه آسانسور تا  دقیقه در نظر می  ۲ثانیه تا  ۳۰معموالً زمان برای یک سخنرانی آسانسوری را بین 

زمان بسته شدن درهای آن، ریس شما داخل آسانسور است درها در حال بسته شدن هستند و شما در این بین خودتان را به شیوه 

 کنید(موثری معرفی می

 کنم. به عنوان یک مثال خوب، نمونه زیر برای شما ارایه می

 )اپالی برای یک شرکت  آلمانی( 



  

  

 

 

 

 

XYZ GmbH 

XZYgstr. 16 

45123 Essen 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

ein leidenschaftliche Mathematiker muss in der Lage sein, analytisch zu denken, Rohstoff-Datenbank zu aufbauen 
und pflegen und Affinität zu Zahlen und Datenmengen zu haben. Wenn dies auch Ihrer Vorstellung entspricht, 
sollten wir uns kennenlernen. 

 

Das bringe ich als Mathematiker mit: 

 Lösungsorientierung durch ein Masterstudium im Technomathematik und mehr als 5 Jahre Praxiserfah-
rung 

 Strukturierte und analytische Denkweise 
 Ausgeprägte Zahlenaffinität 
 Kommunikationsfähigkeit 
 Hohes Engagement und Erfolgsorientierung mit Teamplayer-Qualitäten 

 

Meine Motivation für meine Bewerbung: 

 ALDI GmbH ist einer der führenden und beliebtesten Lebensmittel-Einzelhändler in Deutschland 
 Vielseitiges Arbeitsumfeld und Entwicklungspotenzial 
 Fokus auf Analyse der Datenmengen 

 

Meine Gehaltsvorstellung beträgt 45.900 bis 48.600 € p.a. und frühestmöglicher Starttermin könnte der 01.06.2019 
sein. 

 

Auf ein persönliches Gespräch freue ich mich und stehe Ihnen bis dahin jederzeit gerne für Rückfragen zur 
Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Holdenburgstr. 10, 45321 Essen  

0176  /1234567 

XZY@stud.uni-due.de 

Essen, 20.07.2019 

 

Vor- und Nachname 

Adresse:  

Telefon:  

E-Mail:  

 

 

Vorname Nachname 

 

  Bewerbung  für die (Junior) Consultant Supply Chain Analytics 

 



  

 

 های همگون استفاده کنید. رنگتوجه داشته باشید که یک فرمتِ هماهنگ را برای انگیزه نامه و رزومه خود داشته باشید، در واقع از 

 بهره ببرید Initiativbewerbungاز  
شوید برای تقاظای کار، حاال یا به دلیل اینکه شرکتی را مد نظر دارید این نوع از اپالی برای زمانی است که شما خودتان پیشقدم می

است، یا اینکه زمینه کاری شما بسیار مرتبط با زمینه فعالیت  که دوست دارید آنجا کار کنید اما فعال موقعیت کاری خاصی را ارایه نشده  

 کنید. شرکت خاصی هست و شما رزومه خودتان را به آنها ارایه می

مند هستید که در این صورت باید عناوین آنها را در انگیزه در صورتی که چندین موقعیت کاری ارایه شده و شما برای اغلب آنها عالقه 

 ید. نامه خودتان ذکر کن

قابل دسترسی   Career>initiavie applicationای دارند برای این نوع اپالی، که اغلب در قسمت ها گزینه البته بسیاری از شرکت 

 باشد.می

های شرکت مطالعه کرده بودم و در من یکی از کارهای دوران دانشجویی ام را از این طریق بدست آوردم، البته در مورد نیازمندی

 ام به آنها اشاره کردم، و البته دوست دیگری که کار ثابتش را  از طریق این نوع از اپالی بدست آورد. انگیزه نامه

پس شما نباید صرفا به صورت خیلی کلی انگیزه نامه تان را بنویسید، بلکه باید آن را بر اساس نیاز شرکت و زمینه فعالیتش تنظیم 

 کنید. 

شوند، چرا که یا بدنبال فردی آشنا هستند و  های کاری در شرکتها هیچ گاه منتشر نمی رصت ها و فدرصد شغل  30بر اساس آمار ها، 

ها را به انجام برسانند. به هر کنند با همان تعداد پرسنل موجود کارنیاز آنها بشدت اضطراری نیست و یا به این علت که  تالش می

( initiativeقدمانه )نی که شما توانایی ها و تجارب خود را بصورت پیش ست و زماحال نیاز آن شرکت به فرد جدید به قوت خود باقی

شد همان آماده باید انجام میافتند، در واقع کاری که مدتهاست میکنید، آنها به فکر ایجاد یک شغل جدید در شرکت خود میارائه می

 باشدکردن بستر انتشار )وب سایت( و شرح وظایف و نهایتا استخدام فرد جدید می

 رسد. پس حتما این مورد را هم امتحان کنید.درصد برای آن، رقم بسیار منطقی به نظر می 30بر اساس تجربه من 

ایجاد کنید. برای ایجاد آن، به نمونه پروفایلِ   LINKEDINو یا  XINGکنم برای خود یک پروفایل خوب و کامل در سایت توصیه می

 توانید نظری بیاندازید.همکاران خود در این سایت ها می

https://www.xing.com/
https://www.linkedin.com/


  

 

 تماس قبل از ارسال مدارک
کنم که خیلی ها این مورد را جدی نخواهند گرفت، در عین حال این روش، بدست آوردنِ شغل جدید را برای شما من تضمین می 

 کند.یبسیار بسیار محتمل م

داد که روش کار به این صورت بود که او پس از سال پیش توضیح می 6یا  5یک دوست آلمانی به من در مورد نحوه کاریابی در 

شده، و البته  زده و جویای کار میکرد و به صورت حظوری به شرکتها سر گرفتن مدرکش، تمام مدارک مربوط به کارش را آماده می

توانستند نحوه گفتار، های زیادی سر بزنه، چرا که بصورت حضوری در آنجا بوده، و در یک نگاه میه شرکت نیاز زیادی نبوده تا ب

شدند و همه رفتار، آدابِ پوشش و خیلی چیزهای دیگر را ببینند و همانجا تصمیم بگیرند. اغلب همانجا دعوت به مصاحبه کوتاهی می 

 رفته. مراحل به سرعت پیش می

شوند تا در خواستهای تلفنی و یا ی دنیا در خواستهای حظوری به سرعت بیشتری پیگیری و یا جدی گرفته میمسلما در همه جا

دارید، اما در  "حضور"کمتری هستند. به عبارت دیگر شما در درخواست حضوری تماما  "حضور"نوشتاری، چون به ترتیب دارای 

 دارد. "حضور"است ایمیلی فقط کالم شما دارند و در خو  "حضور"درخواست تلفنی، صدا و کالم شما  

خود را باالتر ببرید، تلفن کنید چند سوال بپرسید، مثال مواردی پیدا کنید که در شرح وظایف  "حظور"پس باید سعی کنید که درجه 

 کار نیامده است، 

 " کنم.ارسال میهم اکنون مدارکم را برای شما  "سپس درآخر نام شخص را بپرسید و تشکر کنید و بگویید 

کند، صدای شما را شنیده و مسلما مدارک شما شامل عکس شما هم خواهد بود. حال وقتی مسئولِ آن شغل، مدارکِ شما را بررسی می

کند، و این همان چیزیست که احتمال دعوت شما را به مصاحبه کاری بسیار افزایش  بیند و کالم شما را مطالعه میو عکس شما را می

 پیدا کردید. "حضور"د. چرا که شما بخوبی خواهد دا

من بشخصه برای کاری که اکنون مشغول آن هستم، به صورت حضوری به شرکت مراجعه کردم و مدارکم را به قسمت اطالعات و یا 

تحویل  همان پذیرش تحویل دادم و برای اطمینان از اینکه مدارکم ارسال شوند و فراموش نشوند، نام شخصی را که مدارکِ من را

 گرفت پرسیدم. 

 تان تلفن کنید، کنم که حتما قبل از ارسال مدارک پس یکبار دیگر توصیه می  

 باید خالصه کنم که 

 گیرید:تماس می Contact personهای ذکر شده مربوط به چون وقتی شما با شماره تماس 

 دهد که شما برای گرفتن کار جدی هستید، این نشان می 

 هاتان که مربوط به این کار هستند را قبول دارید،تواناییشما خودتان و 

 این احتمال هست که شما حتی بصورت مستقیم و پای تلفن به مصاحبه دعوت بشوید! )این را به شخصه تجربه کردم(



  

تید ونه غریبه )همیشه، بیند، شما فردی آشنا هسمانید و زمانی که مدارک شما را می شما در یاد آن کسی که با او صحبت کردید می 

 همه جای دنیا، یک چهره یا اسم آشنا به یک اسامیِ نا اشنایِ دیگر ارجهیت دارد( 

مخاطب شما در تلفن ممکن هست چند سوال دیگر هم از شما بپرسد و پیشنهاد بدهد که همین االن مدارک را برای او ارسال  

 را به شخصه تجربه کردم( کنید تا آنها را به رییس قسمت مربوطه ارجاع بدهد )این

 توانید بپرسید چه سواالتی را  می

 در کل سواالتی بپرسید که در شرح وظایف نیامده، مثال:

 هست،  Flexibleدر مورد اینکه تاریخ شروع کار کی هست،آیا 

( ، چند بار ?How often business travel is considered for this position )اینکه چقدر احتمال سفرهای کاری هست 

 در ماه،

 ?((What software do you use for this کننددر مورد نرم افزارهایی که شرکت از آنها استفاده می

 یا اگر سواالتی درمورد وظایف کاری  نوشته شده برای شما باید بیشتر روشن شوند بپرسید؛ 

 یا  اینکه برای فرد جدید دوره کارآموزی درنظر گرفته شده  

how does your training plan look like? 

wie sieht Ihre Einarbeitungsplan aus? 

 آیا این شغل قبال وجود داشته یا به تازگی در شرکت موقعیتی برای آن باز کرده اند

 و ...

 در یافتن سواالت باید کمی وقت بگذارید و خالق باشید.

ی بلند گفته گوی تلفنی را برای خودتان شبیه سازی کنید. بلند و با انرژی سالم  وقتی که سواالتتان آماده شد، چندین بار با صدا  

بگویید و بصورت روان و مفهوم گفتگو را شروع کنید، حتما بصورت کوتاه خود را معرفی کنید، تجارب قبلی و مرتبط خود را در آن 

 د پرسید(. زمینه خیلی مختصر توضیح دهید )در ادامه حتما از شما در مورد آن خواهن

 نشان دهید این کارِ مورد عالقه شما بوده، و بعد سوالهای خود را بپرسید.

های ... مسلط هستم، علی هستم، دانشجوی...، و در زمینه ... به مدت ... تجربه کاری دارم و به نرم افزار های ... و زبان : برای مثال 

های خود را کوتاه و سوال  –ن هستم و سوالی داشتم از شما در مورد... کاری با عنوان ... را در وب سایت شما دیدم که عالقمند آ

 روشن بپرسید. ( و حتما...

یک خودکار و کاغذ در هنگام گفتگوی تلفنی به همراه داشته باشد تا موارد مهم را یاداشت کنید. در انتها یک بار دیگر خود را 

 معرفی کنید. 



  

مدارک خود را برای کار مورد نظر برای ارسال آماده کرده باشید و بعد از گفتگوی تلفنی به هوشمندانه تر این هست که شما  

 ."تان ارسال خواهم کرد  مدارکم را  در اسرع وقت  با کمال میل برای"مخاطب خود بگوئید که 

و ادامه متن را همان گونه  کنید. و حتما اسم شخص را در ابتدای انگیزه نامه خود نوشته و از گفتگوی دوستانه ای که داشتید تشکر

 که درمورد آن صحبت کردم در ادامه بیاورید. 

 : برای مثال 

Dear Mrs. Schneider, 

Thank you for the friendly phone call. 

 یا

Sehr geehrte Frau Schneider,   

vielen Dank für das freundliche Telefonat. 

ein leidenschaftliche Mathematiker muss in der Lage sein, analytisch zu denken, Rohstoff-Datenbank zu 
aufbauen und pflegen und Affinität zu Zahlen und Datenmengen zu haben. Wenn dies auch Ihrer 
Vorstellung entspricht, sollten wir uns kennenlernen… 

 

 



  

 

 برای اولین مصاحبه هماهنگی
 در صورت مورد قبول بودن مدارک شما، کارفرما یا ازطریق ایمیل یا از طریق تلفنی با شما تماس خواهد گرفت.

 ی پیشنهادی را قبول کنید. به یاد داشته باشید که سعی کنید اولین قرارِ مصاحبه 

ی جدیت شما برای برگذاریِ  م کنید. همچنانکه این امر نشان دهندهبایست برنامه خودتان را با کارفرما تنظیدر واقع این شمائید که می

 قرار مالقات و آشنایی با فرصت پیش را ست. 

توانید لغو کنید. اما حتما چندین تاریخ مختلف اما اگر بهر دلیلی این امر برای شما ممکن نبود، ضمن ذکر دلیلِ خود، قرار مالقات را می

 پیشنهاد بدهید. مثال: بگویید سه شنبه  ظهر و چهار شنبه عصر و دوشنبه صبح.  را برای برگذاریِ جلسه مصاحبه

در مورد هزینه سفر رُک و راست باشید، حتما بپرسید آیا هزینه را متقبل خواهند شد یا خیر. در صورتی که هزینه را تقبل نکنند دو 

ین امکان وجود دارد که با مراجعه به اداره کاریابی یا گزینه اسکایپ را پیشنهاد بدهید، و یا ا، انتخاب منطقی وجود دارد

Arbeitsagentur  .( توانید دریافت کنید)رسید هزینه ها را از راننده تاکسی می در آلمانی هزینه های رفت و آمد را دریافت کنید 

 آمادگی برای مصاحبه کاری
المقدور با جزییات آماده داشته باشید.  درواقع آنرا باید از بَر باشید، مخصوصا در مورد تمام وظایفی که داشته اید مطالبی روشن و حتی  

 توانید تسلط خود را به آن زبان نشان دهید. اگر قرار باشد مصاحبه به یک زبان خارجی برگزار شود. چرا که در این صورت می

در مورد فاصله های زمانی ِنامفهوم و خالی در رزومه خود  ( چند ماهه دارید حتما برای توضیحgapاگر در رزومه خود فاصله یا گَپ ) 

آماده شوید. چراکه احتمال مطرح شدن سوال در مورد آنها بسیار باالست. این فاصله ها را با دالیل منطقی و قابل باور مثل؛ یادگیری  

 افزار مرتبط، سفر و غیره پر کنید. زبان یا تالش برای بهبود آن، یادگیری یک نرم

ورد شرکت مورد نظر حتما مطالعه کنید، اینکه چندین کارمند دارد، در کدام کشورها فعالیت دارد، چندین شعبه دارد، چه در م

 کند، تاریخچه کوتاهی از آن را برای خود خالصه کنید. بد نیست اسم چند رییس باال رتبه آنرا بدانید. محصوالتی را ارایه می

ه خاصی گفتگو در حال پایان است و مصاحبه کنندگان سواالت دیگری ندارند، این زمان بسیار مطمئنا متوجه خواهید شد که در نقط 

مهم است، چرا که زمان آن است که کاری کنید که شما را بیشتر و واضح تر به خاطر بسپارند )شما در حال رقابت با کاندیداهای ِ قبلی 

 یا بعدی هستید(.

باشد انجام دهید. از قبل چندین سوال را برای انتهای  ی که در مورد جزییات کار آینده شما میهای خوبتوانید با سوال اینکار را می

 گفتگو آماده کنید، ترجیحا در مورد وظایف آینده و یا در مورد شرایط قراردادِ کار سواالتی را آماده کنید.

رد چند و چون کار هستید، سواالت درست شما نشان به این ترتیب شما در حال نشان دادن عالقه و ذوق خود برای سردرآوردن درمو 

 باشد.دهنده تجربه مشابه یا دانش مربط شما در آن زمینه خاص هم می

 اگر توانایی یا تجاربی خواسته شده که شما از آن برخوردار نیستید، تالش کنید تا در آن زمینه دانش تئوری کسب کنید. 



  

د. البته نگران این موارد نباشید در جلسه مصاحبه جواب درست به ذهنتان خطور خواهد برای سواالت جدید و نامتعارف آماده باشی

 کرد.

در مورد نقاط قوت و ضعف خود مواردِ قابل باوری را )ترجیحا با دلیل( آماده کنید. اگر نقطه ضعفی را بیان کردید، در ادامه نشان 

هستید. مثال اگر خواستید در مورد خوب نبودن زبان آلمانی خود صحبت کنید، دهید که برای بهتر شدن در آن در حال توسعه خویش  

دانم که البته زبان می  "بگویید خیلی دوست داشتم زبان آلمانی را بهتر و بیشتر از این که اکنون هستم مسلط بودم. بعد اضافه کنید که  

  "ام هستم. ل تقویت زبان آلمانیمند هستم، بصورت خود آموز در حاراحتی نیست، ولی چون به آن عالقه 

توانید رزومه خود را اگر در لیست وظایف کار، تسلط به زبان انگلیسی ذکر شده، آماده باشید برای صحبتی کوتاه به انگلیسی. مثال می

 به انگلیسی آماده کنید. 

 ود متصل کنید. توانید آنرا به نقاط قوت خمندی های خودتان هم مطالبی آماده کنید. میدر مورد عالقه 

 تحقیق در مورد مصاحبه های انجام گرفته شده در شرکت مورد نظر
 https://www.kununu.com و یا   https://www.glassdoor.comهای  توانید در سایتمی

ها افراد تجربه های خود را درباره وقت مصاحبه و سواالت و موضوعات مطرح شده جستجو کنید. در این سایت  نام شرکت موردنظر را

توانید به طرز موثرتری برای  توانید از این طریق بدست آورید و مینویسند. اطالعات خوبی را می های خود مطالبی میدر مصاحبه

 مصاحبه خود آماده شوید. 

 جلسه مصاحبه کاری
شما باید در بهترین حالت خود باشید، چه از لحاظ روحی چه از لحاظ ظاهری. یک لباس خوب و منطقی مردانه، کت و شلوار و کفش 

 توانید از کراوات هم استفاده کنید. رسمی است و می

ها بدانند که بهتر ت که خانمباشد. بد نیسبرای خانم ها پیرهن رسمی و یا کت و دامن و در صورتی که قد بلند هستند کت و شلوار می 

توانید آنرا است از جذابیت های زنانه استفاده نکنند. به همین ترتیب از آرایش زیاد یا غلیظ پرهیز کنید. حتما عطر استفاده کنید، می

ها گود رفته  به همراه داشته باشید و قبل از وارد به شرکت استفاده کنید. شب حتما کمی زود بخوابید تا چهره شما خسته و چشم

 ترین و در عین حال حرفه ای ترین نمونه خود را ارایه کنید. نباشند. شما باید بهترین، سرحال 

ریزی  است. نشان دهنده نظم شخصی شما و احترامی که به کارمندان شرکت قایل هستید. حتما طوری برنامه   "باید "سر وقت بودن یک  

 رد نظر برسید. کنید تا بیست الی سی دقیقه زودتر به محل مو 

ها دست بدهید، حتی اگر از لحاظ رتبه  در هنگام سالم و احوال پرسی کردن با خانم ها و آقایان دقت کنید. در آلمان ابتدا با خانم 

شغلی در مرتبه پایین تری از آقایان حاظر در جلسه هستند، دست دادن نباید شُل و وا رفته باشد، بهمراه تماس چشمی و لبخند و 

 خود. معرفی

 از شما سوال خواهد شد که نوشیدنی میل دارید، توصیه من این است که حتما چیزی سفارش دهید. 

 مثال بگویید، بله، با کمال میل، آب، ممنون.

https://www.glassdoor.com/
https://www.kununu.com
https://www.kununu.com
https://www.kununu.com


  

لبخند و خوش رویی را به همکاران آینده خود هدیه دهید. البته نه از نوع مصنوعی آن. در مواردی که در حال صحبت در مورد 

 ی هستید نیاز به همراه داشتن لبخند نیست. بهتر است جدی باشید. موضوعات جد

معموال افراد حاظر در جلسه ابتدا خودشان را مختصرا معرفی خواهند کرد و همینطور مختصری در مورد شرکت و محصوالتشان و بعد 

تشکری از حضار، از این جهت که شما را    کنند تا خودتان را معرفی کنید در این صورت حتما گفتگوی خود را بااز شما در خواست می 

 اند و شروع کنید. به این جلسه دعوت کرده

 : توانید از مثال زیر استفاده کنید به عنوان نمونه می

 به آلمانی:

Zunächst vielen Dank für Ihre Einladung und das damit verbundene Interesse an meinem Profil. 

Ich bin Hamid Asemani, 33 Jahre alt, studiere Maschinenbau und habe mein Maschinenbaustudium im Jahr XYZ erfolgreich 
abgeschlossen. Ich bin seit 4 Jahren in Deutschland. In meiner Heimat Iran habe ich meinen Bachelor in Maschinenbau 
abgeschlossen und danach 2 Jahre in einer Autofirma als Entwicklungsingenieur gearbeitet. Dann habe ich mich entschlossen, im 
Ausland zu studieren und nach Deutschland zu gehen. Neben meinem Studium arbeitete ich als 1,5-jähriger Werkstudent in der 
Abteilung Qualitätskontrolle von XYZ-Unternehmen und … 

 : به انگلیسی 

First of all, many thanks for your invitation and the interest in my profile. 

I am Hamid Asemani, 33 years old, studying mechanical engineering and successfully completing my mechanical engineering 
studies in year XYZ. I have been in Germany for 4 years. In my homeland Iran, I completed my bachelor's degree in mechanical 
engineering and then worked for 2 years in a car company as a development engineer. Then I decided to study abroad and go to 
Germany. In addition to my studies, I worked as a 1.5-year working student in the quality control department of XYZ companies 
and ... 

 

با یک کیف به جلسه مصاحبه بروید و حتما یک خودکار و یک دفترچه به همراه داشته باشد. نکته بردای کنید. اصال ایرادی ندارد که  

دهید که او در دوزید و مشغول نوشتن برخی نکات شوید، چه اینکه با این کار نشان میدر میان صحبتِ افراد، چشمتان را به دفترتان ب

حال بیان موارد مهمی است که باید یادداشت شوند. اگر حافظه خیلی خوبی هم ندارید، این نکته ها برای شما در آینده و حتی در همان 

 تواند کمک کننده باشند. جلسه می

 الزم است تا تکرار کنم که، 

در نقطه خاصی متوجه خواهید شدکه گفتگو در حال پایان یافتن است و مصاحبه کنندگان سوالی ندارند، این زمان بسیار مهم است، 

چرا که زمانِ آن است که کاری کنید که شما را بیشتر و واضح تر به خاطر بسپارند )شما در حال رقابت با کاندیداهای ِ قبلی یا بعدی 

باشد انجام دهید. چندین سوال را برای انتهای های خوبی که در مورد جزییات کار آینده شما میتوانید با سوالیهستید(. اینکار را م

گفتگو آماده کنید، ترجیحا در مورد وظایف آینده یا در شرایط قراردادِ کار. به این ترتیب شما در حال نشان داده عالقه و ذوق خود 

ن کار هستید، سواالت درست شما نشان دهنده تجربه مشابه یا دانش مرتبط شما در آن زمینه برای سر درآوردن درمورد چند و چو 

 خاص است. 

 در پایان ِ جلسه از وقتی که برای شما گذاشتند تشکر کنید.



  

 و حتما بپرسید چه قدر زمان نیاز دارند تا نتیجه را به شما اعالم کنند. 

 بعد از مصاحبه کاری
بک مثبت شما از جلسه مصاحبه هست، و ذکر نکات مثبتی که در خالل آن متوجه شدید و نیز نشان دادن یک ایمیل که شامل فید

ترین باشد، آماده کنید. بهترین زمان برای نوشتن این ایمیل همان شبِ مصاحبه است و مناسب تان در استخدام در شرکت میتمایل 

 زمان برای ارسال آن صبح فردا ست.

شما را دو باره به خاطر خواهند آورد و در حافظه آنها بیشتر تثبیت خواهید شد و این شانس شما را نسبت به   به این ترتیب، آنها

 کند. کاندیداهای دیگر بیشتر می 

 پیگیری
توانید بعد از گذشت معموال اگر در بازه زمانی که در طی جلسه مصاحبه مشخص شد پاسخی از شرکت مربوطه دریافت نکردید، می

 زِ دیگر بصورت )ترجیحا( تلفنی یا ایمیلی، نتیجه مصاحبه را جویا شوید.سه رو

اید، اما بعد از گذشت زمان توانید حتی در مواردی که دعوت و مصاحبه ای نداشته اید و فرآیند درخواست کار را انجام دادهشما می

 معینی )مثال یک یا دو ماه (جواب دریافت نکرده اید، پیگیری کنید.

ترین داشته باشید که شما برای اینکه شرکت خاصی یا جواب درخواست شما را نداده، و یا برای کاری که بنظرتان شما مناسب به یاد 

ها رخ داده است. این کامال عادی ست. اما برای  اید، اما جواب رد داده، نباید ناراحت بشوید، این مورد برای من بار فرد ممکن بوده

ه با دلخوری با شرکت مربوطه تماس گرفته و گله گی کرده اند جز اتالف انرژی و زمان چیز دیگری به  دوستان دیگری که متاسفان

 همراه نداشته است. 

در نظر داشته باشید که اینکار اصال حرفه ای نیست، و البته نتیجه ای هم برای شما در بر نخواهد داشت، چرا که هیچ شرکتی ملزم به 

توانند به شما بگویند که ما فرد مناسب دیگری که برای اینکار مناسبتر دیدیم استخدام  ، براحتی میدادن پاسخ دقیق به شما نیست

کردیم. و یا حتی به صورت مستقیم بگویند که ما بر اساس قوانین مربوطه ملزم به دادن جواب به شما نیستیم. همه این جواب ها 

 درست و قانونی هستند.

توانید زنگ بزنید و در مورد پاسخ شان سوال کنید و یا ر به کار برای شرکتی بسیار عالقه دارید، میاما پیشنهاد من این است که اگ

 اینکه تا کی باید منتظر پاسخ بمانید، در مورد روند بررسی مدارک بپرسید. 

ی کنید، آیا در مورد مدارک ارسالی شوم اگر مرا راهنمایممنون می"یا حتی میتوانید در مواردی که پاسخ رَد شنیده اید مودبانه بپرسید:  

توانید به من پیشنهاد بدهید. میدانم که شما ملزم به پاسخ دادن به من نیستید، اما کمک خوبی برای  من مواردی برای بهتر شدن می 

 "من خواهند بود

تاد که گفتند مدارکش دریافت  و مطمئن باشید که اغلب راهنمایی یا حتی خبر خوشی دریافت خواهید کرد. برای دوستی این اتفاق اف

 شده اما فراموش شده، او دو روز بعد از آن پیگیریِ تلفنی به مصاحبه دعوت شد.



   

 

دوست دیگری هم متوجه شد که جواب رد او مربوط به ارسال ناقص مدارک بوده، که این مربوط به نقص در سیستم آنالین شرکت  

شده بود، عکس او بوده. او پس از ارسال مجدد مدارکش، به مصاحبه دعوت شد، از بوده و در واقع تنها مدرکی که از او دریافت 

 راهنمایی های من بخوبی بهره برد و در نهایت صاحب آن کار شد.

 به یوتیوب حتما سری بزنید!
( و غیره را سرچ کنید. Job interview, Selbstpräsentation im Vorstellungsgesprächو کلمات کلیدی مثل: مصاحبه کاری )

 های زیادی برای یاد گرفتن خواهید یافت.چیز

 گیرینتیجه
 بَر است.بَر و انرژیبه خاطر داشته باشید، فرآیند جستجوی کار اغلب زمان

ت داده، مسافرت کوتاهی محتمل هست که در این فرآیند گاها دچار سردرگمی و خستگی شوید، در این صورت زمانی به خود استراح

بروید، با دوستان خود مالقات کنید و به یاد داشته باشید اگر نکات مطرح شده در این راهنما را استفاده کنید در نهایت در زمان 

 مناسب، کارِ مناسب شما، به شما خواهد رسید.

اپالی انتظارِ حداقل دو  مصاحبه را داشته باشید )به جز  100توانید بعد از برای اینکه مقیاسِ تقریبی دَر دَست داشته باشید، می 

های کاریابی(. در غیر این صورت روند اپالی شما کامل نیست و مسلما دارای اشتباهات بارزی هست که باید به کمک افراد با شرکت 

  تر رفع گردد.تجربه 

 باشد. اپالی می   300تا   200های مهندسی( حدود ن ) در رشته تعداد متوسط اپالی برای یافتن کارِ ثابت توسط فارق التحصیالن در آلما

کنم که خیلی از متقاضیان از این موارد اطالعی نداشته و یا در صورت دانستن آن، آن را بکار نخواهند گرفت، در عین من تضمین می

تواند احتمال موفقیت شما را بسیار  این می دانید. در این صورت اگر شما این موارد را رعایت کنید، حال اکنون شما این موارد را می 

 کند. بیشتر 

 با آرزوی موفقت و بدست آوردن کاری مناسب با روحیات و عالیق شما. 

  

 من در اینستاگرام
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