Ποια είναι η καλύτερη μέρα για να
στείλετε βιογραφικό;
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Βλέπε
τε μια αγγελία που σας ενδιαφέρει και στέλνετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας. Απλό. Κι όμως,
το πόσο καλή απόφαση είναι, εξαρτάται (και) από την ημέρα της εβδομάδας. Σύμφωνα με
τον Jack Kelly, SEO σε μεγάλη εταιρεία εξεύρεσης προσωπικού και αρθρογράφου του Forbes, η
ημέρα που θα υποβάλετε το βιογραφικό σας μπορεί να κάνει τη διαφορά.
Σύμφωναμε τον Kelly υπάρχουν πρότυπα συμπεριφοράς που αντιστοιχούν πάνω κάτω σε όλες τις
μεγάλες εταιρείες. Μάλιστα υπάρχουν ημέρες που το HR της εταιρίας λαμβάνει περισσότερα
βιογραφικά και μέρες που είναι πιο πιθανό το βιογραφικό σας να ξεχωρίσει από το πλήθος
και να το προσέξει ο σωστός άνθρωπος.
Πολλοίάνθρωποι που δεν είναι ευχαριστημένοι από τη δουλειά τους και ψάχνουν κάτι άλλο,
κοιτάζουν τις αγγελίες εργασίας το απόγευμα της Κυριακής ή το πρωί της Δευτέρας. Το ίδιο ισχύει
και με τους ανθρώπους που δεν έχουν αυτή τη στιγμή δουλειά. Η Δευτέρα έτσι, είναι μια μέρα
που μια εταιρεία λαμβάνει ίσως τα περισσότερα βιογραφικά σημειώματα. Την Τρίτη και την
Τετάρτη έχουμε μπει ξανά στη ρουτίνα μας, όποια κι αν είναι αυτή. Είτε απολαμβάνουμε τη
δουλειά μας είτε αποδεχόμαστε τη μοίρα μας! Τις μέρες αυτές, οι άνθρωποι που ψάχνουν για
δουλειά εξακολουθούν να στέλνουν βιογραφικά, η ροή όμως αρχίζει να μειώνεται.

Από την Πέμπτη ως το Σάββατο, η αποστολή των βιογραφικών σε μια εταιρεία ή σε ένα
γραφείο HR περιορίζεται σημαντικά. Είναι πια οι μέρες που ό,τι κινήσεις είχε σκεφτεί κανείς να
κάνει προκειμένου να βρει μια νέα δουλειά, έχουν γίνει. Είναι επίσης οι μέρες που η
αναβλητικότητα είναι μεγαλύτερη: "Δεν θα ασχοληθώ τώρα, το Σαββατοκύριακο θα είμαι όλη μέρα
στο Internet και θα ψάχνω αγγελίες για δουλειά".
Η καλύτερη μέρα για να στείλετε βιογραφικό
Φαίνεται πως είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή. Η ροή των βιογραφικών σε μια εταιρεία ή σε
recruiters είναι μικρότερη και η διάθεση όλων είναι καλύτερη αφού πλησιάζει το τέλος της
εβδομάδας. Αυτό σημαίνει πως ο άνθρωπος που θα πάρει στα χέρια του το βιογραφικό σας θα
έχει περισσότερο χρόνο για να το αξιολογήσει και καλύτερη διάθεση για να διακρίνει τα στοιχεία
που σας ξεχωρίζουν από το πλήθος.
Και ένα τελευταίο tip από τον Jack Kelly: Οι κορυφαίοι recruiters παρακολουθούν τα emails
τους και το Σαββατοκύριακο ώστε να εντοπίσουν πριν τους ανταγωνιστές τους έναν καλό
υποψήφιο για μια θέση που έχουν αναλάβει. Εάν βρείτε στο LinkedIn μια θέση που σας ταιριάζει
υποβάλετε επί τόπου το βιογραφικό σας, έστω κι αν είναι Κυριακή.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

