Zaměstnanec ve stejném
oboru
Registrujte se na úřadu práce
v místě trvalého bydliště do
tří pracovních dnů. Na první
návštěvu se musíte dostavit
osobně.

Zaměstnanec v jiném oboru

Potřebuji jakoukoliv práci

Chci začít podnikat

Registrujte se na úřadu práce
v místě trvalého bydliště do
tří pracovních dnů. Na první
návštěvu se musíte dostavit
osobně.

Registrujte se na úřadu práce
v místě trvalého bydliště do
tří pracovních dnů. Na první
návštěvu se musíte dostavit
osobně.

Mám předpoklady pro
podnikání? V jakém oboru chci
podnikat? Jaký je můj
podnikatelský nápad? Chci
podnikat sám nebo s někým?

V jaké společnosti chcete
pracovat?

V jaké společnosti chcete
pracovat?

Vytvořte si profesionální
životopis. Tipy jak na to
najdete na webu
www.prace.rovnou.cz nebo
www.schutidoprace.cz

Potřebujete pro svoji činnost
živnostenské oprávnění? Nebo
založit firmu? Informace jak na
to najdete na internetu např.
www.jakpodnikat.cz.

Jaké jsou mé povinnosti
z hlediska daňové evidence,
zdravotní a sociální pojištění
atd.

Vytvořte si profesionální
životopis. Tipy jak na to
najdete na internetu (např.
www.jobs.cz), nebo se
můžete poradit
s profesionály.

Vytvořte si profesionální
životopis. Tipy jak na to
najdete na internetu, nebo
se můžete poradit
s profesionály.

Stanovte si hranice.
Rozmyslete minimální plat
pro zabezpečení svých
závazků. Zvažte změnu
regionu, dojíždění, brigády
atd.

Ke každé nabídce práce
vytvořte motivační dopis.

Ke každé nabídce práce
vytvořte motivační dopis.

Ke každé nabídce práce
vytvořte motivační dopis.

Zašlete životopis
s motivačním dopisem do
vámi vybrané firmy. Ano, i
když pozici nepoptává.
Připomínejte se.

Zjistěte si potřebné doplnění
kvalifikace. Zapište se na
rekvalifikační kurzy.
Vzdělávejte se. Získávejte
maximum informací z oboru.
Pracujte na sobě.

Odepište na inzeráty.
Zvládnete vše sama nebo
Nezapomínejte procházet
budete potřebovat další
maximum zdrojů s nabídkou zaměstnance?
práce: internet (jobs.cz,
práce.cz), sociální sítě –
vytvořte si profil na
www.linkedin.com, zkuste
své známé, obraťte se na
personální agentury, využijte
služeb v smartphonu atd.

Na začátku Vám pomůže mít
rozmyšlený tzv. obchodní plán
a financování.

Odepište na inzeráty.
Nezapomínejte procházet
maximum zdrojů s nabídkou
práce: internet (jobs.cz,
práce.cz, pracenad50.cz,
pracezeny.cz), založte si účet
například napracenad50.cz
nebo na práce.cz, využijte
sociální sítě – vytvořte si
profil na www.linkedin.com,
zkuste své známé, obraťte se
na personální agentury,
využijte služeb v smartphonu
atd.

Zašlete životopis
s motivačním dopisem do
vámi vybrané firmy. Ano, i
když pozici nepoptává.
Připomínejte se.

Připravte se na osobní
pohovor/assessment
centrum. Tipy jak na to
najdete např. na jobs.cz

Zamyslete se nad
marketingem.

Připravte se na osobní
pohovor/assessment
centrum. Tipy jak na to
najdete např. na
www.jobs.cz.

Odepište na inzeráty.
Nezapomínejte procházet
maximum zdrojů s nabídkou
práce: internet (jobs.cz,
práce.cz, pracenad50.cz,
pracezeny.cz), sociální sítě –
vytvořte si profil na
www.linkedin.com, zkuste
své známé, obraťte se na
personální agentury, využijte
služeb v smartphonu atd.

Sledujte nabídky práce každý
den. Nevzdávejte to. Hledání
práce je běh na delší trať.
Počítejte s tím, že někdy
nedostanete žádnou
odpověď.

Pokud uvítáte rady, můžete se
obrátit na skupiny podnikatelů
na sociálních sítích, nebo se
obrátit na profesionály – kurzy
pro začínající podnikatele,
nebo můžete čerpat ze
zkušeností lidí ve vašem okolí.

Sledujte nabídky práce každý Připravte se na osobní
den.
pohovor/assessment
centrum. Tipy jak na to
najdete např. na jobs.cz

Doplňte si kvalifikaci.
Vzdělávejte se.

Až budete na osobním
Sledujte nabídky práce každý Zkuste se zamyslet, kde
pohovoru – užijte si to. Třeba den.
můžete pomáhat již dnes.
je to váš poslední v životě!
Personalista jistě vaši aktivitu
zohlední. A vždy je lepší
pracovat zadarmo než
nepracovat vůbec.

Pokud dlouhodobě
nemůžete najít zaměstnání,
zvažte možnost brigády,
nebo práci v jiném oboru,
jiném regionu.

Až budete na osobním
Až budete na osobním
pohovoru – užijte si to. Třeba pohovoru – užijte si to. Třeba
je to váš poslední v životě.
je to váš poslední v životě.

Zkuste se zamyslet, kde
můžete pomáhat již dnes.
Personalista jistě vaši aktivitu
zohlední. A vždy je lepší
pracovat zadarmo než
nepracovat vůbec.

Pokud dlouhodobě
nemůžete najít zaměstnání,
zvažte možnost brigády,
nebo práci ve vašem
původním oboru, či jiném
regionu.

Pracujte na sobě, vzdělávejte Zkuste se zamyslet, kde
se. Pěstujte své koníčky i
můžete pomáhat již dnes.
sociální kontakty.
Personalista jistě vaši aktivitu
zohlední. A vždy je lepší
pracovat zadarmo než
nepracovat vůbec.

Pozor na nebezpečné
finanční půjčky v těžké
životní situaci.

