
ДИВІТЬСЯ РОЗВАЖАЛЬНО-ОСВІТНІЙ СЕРІАЛ "ПОШУК РОБОТИ"
 

Дивіться в Інтернеті розважально-освітній cеріал «Пошук роботи».
Розважально-освітній серіал "Пошук роботи", це соціальний, 24-х серійний проект, який в доступній

формі дає реально діючі поради з працевлаштування.
У 24-х серіях курсу, детально розбираються питання:

• Як об'єктивно визначити і аргументувати роботодавцю, скільки грошей ви хочете за свою роботу

• Навіщо потрібно коригувати резюме під кожну вакансію і взагалі, як правильно складати це резюме

• Як працювати з вакансіями, яких немає у відкритому доступі

• Як налаштуватися і не боятися співбесіди

• Чому з різними роботодавцями потрібно працювати по-різному

Загалом, все те, що потрібно знати, підготувати і зробити, щоб продати свою працю вигідно.
Мультиплікаційні фільми допоможуть набути та удосконалити знання з пошуку роботи та ефективної

комунікації з роботодавцем. Тим самим змінити своє життя, зробити конкретні кроки в працевлаштуванні та
побудові кар'єри.

Серіал «Пошук роботи» - це конкретна покрокова інструкція пошуку роботи своєї мрії.

 
1 серія «Як знайти своє покликання»
Для початку пошуку роботи потрібно відповісти на три прості запитання. Що ти любиш робити? Що у

тебе  виходить  добре?  Чи  можуть  за  це,  тобі  платити  гроші?  Як  же  зрозуміти,  що  ти  любиш  робити?
Отримуйте корисні інструкції та задоволення під час перегляду від жартів та кумедних пригод головного
героя Степана Овальченко.

https://www.youtube.com/watch?v=3W9-lon4DPc   
 
2 серія «Заробітна плата. Яку цифру назвати при співбесіді»
На співбесіді  буває  важко відповісти  на  запитання «скільки  ви  хочете  заробляти?».  Тому потрібно

підготуватися заздалегідь, щоб точно розуміти рівень своєї  заробітної плати на ринку праці. Адже ринок
праці,  це  в  першу чергу  РИНОК.  А  на  ринку  у  кожного  товару  є  своя  ціна.  Як  же  вірно  підрахувати
об'єктивну вартість своєї праці?

https://www.youtube.com/watch?v=7duM0VHGvAY     
 
3 серія «Особисті якості. Як їх презентувати»
Роботодавець  зазначає  в  вакансії  вимоги  до  особистих  якостей,  щоб зрозуміти  чи  впораєтеся  ви  з

обов'язками на певній посаді. Як довести роботодавцю, що ви дійсно маєте заявлені особисті якості?

https://www.youtube.com/watch?v=r5p7SUNPPhQ  
 
4 серія «Досягнення. Кращий аргумент на співбесіді»
Професійні  досягнення є  найкращим аргументом в питанні  – «чому  саме  ви повинні  отримати цю

посаду?». Що таке досягнення і як презентувати їх роботодавцю? Герой серіалу “Пошук роботи” Степан вже
готовий розповісти роботодавцю про свої досягнення, а ви?

https://www.youtube.com/watch?v=ljft9wcqQdA  
 
5 серія «Критерії вибору роботодавця»
Маючи особисті критерії вибору роботи, ви можете значно заощадити час, відсіяти зайві вакансії та

компанії, залишивши тільки ті, що відповідають вашим вимогам. Як краще скласти список особистих вимог
до компанії-роботодавця? Дивимося  п'яту серію кумедних пригод головного героя Степана Овальченко і
дізнаємося чому ж він здивував роботодавця.

https://www.youtube.com/watch?v=a5wG6w-6Rb  E  
 
6 серія «Як скласти резюме. Частина 1 - «Основні правила»
Справжнє призначення резюме - показати роботодавцю, що саме ви можете вирішити його проблему,

бо ви це вже робили раніше. І для того щоб роботодавець розглянув саме ваше резюме, й існують загальні
вимоги. Які ж є основні правила складання резюме?

https://www.youtube.com/watch?v=Z5IkQGQBI4I

 
7 серія «Як скласти резюме. Частина 2 – «Основні помилки»
Мета  будь-якого  резюме,  це  отримати  дзвінок  від  роботодавця.  А  якщо допускати  помилки,  шанс
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https://www.youtube.com/watch?v=a5wG6w-6RbE
https://www.youtube.com/watch?v=ljft9wcqQdA
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https://www.youtube.com/watch?v=3W9-lon4DPc


отримати дзвінок дорівнює нулю. Які помилки у резюме допускати не варто?
https://www.youtube.com/watch?v=tK8aSOmCztE

 
8 серія «Як скласти резюме. Частина 3 – «Коригуємо резюме»
У  вакансії  роботодавці  розповідають  про  свої  потреби  та  вимоги.  Як  зрозуміти  які  проблеми

роботодавця ти повинен вирішити, та як скоригувати резюме під вакансію?
https://www.youtube.com/watch?v=wGjB4_-aSYE

 
9 серія «Супровідний лист до резюме»
Супровідний лист - це короткий текст, який складається з 3-4 абзаців та надсилається разом з резюме.
Як варто складати супровідний лист? Дивимося 9 серію, в котрій Степан покаже роботодавцю, що він

грамотний пошукач, а не письменник-невдаха.
https://www.youtube.com/watch?v=-jWPUmtap5Y

 
10 серія «Глобальний ринок вакансій»
Якщо просто розмістити своє резюме на сайтах, ти контактуєш усього з одним типом роботодавців.

Хоча насправді у цю хвилину на ринку вакансій потенційних роботодавців більше.
Вони поділяються за способом пошуку нових співробітників і працювати з кожним із них потрібно по

різному.
Степан Овальченко у 10 серії намагається з’ясувати які ж типи роботодавців існують.
http://te.dsp.gov.ua/?page=news-full.php&st=5&newsID=1584

 
11 cерія «Прихований ринок вакансій. Ч1. Готуємо пропозицію до співпраці»
Працевлаштуватися можна навіть у компанію, яка не розміщує вакансії у відкритому доступі.
https://www.youtube.com/watch?v=aBw7YfOplJA

 
12 серія «Прихований ринок вакансій. Частина 2»
«Безцеремонний чолов’яга». Саме так назвуть нашого Степана роботодавці, якщо він шукає роботу але

не знає елементарних правил пошуку. Як знайти роботу в компанії, яка не виставляє вакансій і до кого саме в
компанії  звертатися? З даним питанням розбираємося в наступній серії.  В 12 серії  герой серіалу Степан
Овальченко намагається знайти потрібну людину.

https://www.youtube.com/watch?v=wWfU0mODwK4

 
13 cерія «Facebook, ВК. Як шукати роботу через соцмережі»
Всі ресурси, які ми маємо треба використовувати по максимуму і універсально!. Сьогодні наш Степан

вчитиметься шукати роботу через соцмережі. Цікаво? Приєднуйтесь. Соціальні мережі це не тільки джерело
новин та розваг.  Але і  дійсний інструмент  пошуку роботи.Що треба зробити у соціальних мережах для
підвищення можливостей з працевлаштування?

https://www.youtube.com/watch?v=VbIgwycqtkY

 
14 серія «Служба зайнятості. Кращий помічник з пошуку роботи»
Можна хотіти вивчити англійську для перспективної роботи, не мати на це грошей - так і не вивчити

англійську; можна хотіти відвідати ряд тренінгів та семінарів для підвищення кваліфікації, особистісного та
кар'єрного зростання, не мати на це грошей - і так і не відвідати ряд тренінгів та семінарів для підвищення
кваліфікації, особистісного та кар'єрного зростання; а можна піти в Службу зайнятості, як це нарешті зробив
наш Степан Овальченко, і отримати все це і навіть більше. Дізнаємось про свої можливості разом з нашим
героєм:)

Окрім інтернету і рекрутингових агентств, відміннім помічником з пошуку роботи також є державна
служба  зайнятості  України.  Чи  може  здобувач,  звернувшись  у  державну  службу  зайнятості,  отримати
допомогу, поради або безкоштовно пройти тренінги?

https://www.youtube.com/watch?v=NmBBuNHkRMY

 
15 серія «Як працювати з рекрутинговими агенціями»
Що таке  рекрутингове  агенство,  і  що  з  ним робити?  Які  є  переваги  у  співпраці  з  рекрутинговим

агентством для головного героя Степана Овальченко? Разом зі Степаном дізнаємося як знайти роботу в такий
спосіб з максимальною кількістю переваг.

Рекрутингові агентства - це посередники на ринку праці між роботодавцем і здобувачем.
https://www.youtube.com/watch?v=nGfN6qpfN7c

 
16 серія «Типи зайнятості»
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http://te.dsp.gov.ua/?page=news-full.php&st=5&newsID=1584
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https://www.youtube.com/watch?v=tK8aSOmCztE


Перед співбесідою необхідно визначитись – скільки часу ви бажаєте або можете приділяти роботі. Які
існують типи зайнятості, щоб визначитися з робочим графіком?

https://www.youtube.com/watch?v=NEpNSnh6sCg

 

17 серія «Як налаштуватися перед співбесідою»

Зазвичай, перед співбесідою кожен з нас нервує. Чи існують корисні прийоми, які знімають напругу,
зменшують  хвилювання  та  додадуть  впевненості  в  собі?  Відповіді  знайде  головний  герой  мультсеріалу
"Пошук роботи" Степан Овальченко.

https://www.youtube.com/watch?v=04OUKrcI_5g

 
18 серія «Як пройти співбесіду?» Частина 1 - "Структура співбесіди"
Важко буде пройти співбесіду,  якщо розповідати лише про себе. З яких частин, взагалі, складається

класична співбесіда?
https://www.youtube.com/watch?v=4uE--2uYzVs

 
19 серія «Як пройти співбесіду?» Частина 2 - "Готуємо самопрезентацію"
Щоб одразу зацікавити роботодавця, необхідно встигнути «продати себе».
Для цього у вас буде декілька хвилин. Як же саме підготувати самопрезентацію?
https://www.youtube.com/watch?v=jQWQl3Kr2RA

 
20 серія «Як пройти співбесіду?» Частина 3 - " Основні помилки на співбесіді"
Пора нам разом із Степаном, розібрати типові помилки на співбесіді, яких робити не треба.

 
Усі  серії  можна  подивитися  на  офіційній  сторінці  серіалу http://i-go-go.com.ua/rabota або  на  каналі

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCx2oO5gCIaoTV6b3BNLeAkg
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https://www.youtube.com/watch?v=jQWQl3Kr2RA
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