
 طريقك حنو العمل
في  الخريجين، فهناك صعوبة كبيرة تواجه الشباب بسبب األوضاع االقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة

عن فرصة عمل  وضع خطة واضحة تنظم لهم عملية البحثدعوهم لألذلك  ،لهم حصول على فرصة عمل مناسبةال

 :ةللخطوات التالي ا  وفق بشكل سليم وبسيط

  تحديد لذلك يجب عليك  لكلٍّ مّنا شخصّيته الخاّصة به والتي تميّزه عن اآلخر، :تكشخصيتعرف على

  وفقا  لقدراتك. رغب بهتتحديد العمل الذي من ثم ، ويكط القّوة والضعف لدنقا
 

 الحصول على فرصة  في الشباب والخريجين تواجه التي الرئيسية األسباب من :ومعرفتك مهاراتك طور

 لذلك يوم، كل وتتطور تتغير التي والوظائف العمل لمتطلبات الخاصة المهارات مواكبة عدم ، هيعمل

 .ومعرفتك دائما مهاراتك تحديث عليك
 

 وعرضها بشكل ، لتميز بمهارٍة ما داخل سوق العملالتسويق الشخصي هو قدرتك على ا :سوق لنفسك

ويتوقف ذلك على ثقتك بنفسك وقدرتك على االتصال  ،سمعة قوية يميزك عن غيرك ويبني لك

 .باآلخرين
 

 ظهورك وحضورك في أذهان  من المؤسسات المختلفة في العمل التطوعي يزيد :بعمل تطوعي اقبل

 .والمهنية الشخصية مسيرتك إلى تضاف واسعة خبرة لك ويقدم ،المسئولين
 

 عن طريق سؤالهم عن فرص العمل الشاغرة  ءصدقااألمعارف والاالستفادة من  :وّظف شبكة عالقاتك

 .ها معارفهم وأصدقائهمالتي يعمل ب أو ،في المؤسسات التي يعملون بها

 

  الموظفين، من قليل   عددا   تضم ما عادة التي الصغيرة الشركات تزايد مع الصغيرة: الشركات فيابحث 

ن الشركات أل والشهيرة، الكبيرة الشركات من أكثر فيها عمل على الحصول في فرصتك معها تتزايد

كما أنها ستراكم لك خبرة  ،فيها الصغيرة تمتاز بسهولة اتخاذ القرار وسهولة التواصل مع المسئولين

 .واحد وقت في كثيرة أشياء تفعل وكيف والطموح الشغف علمكوت كبيرة،

 

 بل لكل  لها، تتقدم التي الوظائف لكل الذاتية السيرة نفس تقدم ال :مستمر بشكل الذاتية سيرتك حدث

الحكومية الضروري تسجيل وتحديث بياناتك في مكاتب التشغيل  كما من سيرة ذاتية خاصة بها، وظيفة

 بالتوظيف والتشغيل،المختصة  المواقع مختلف على إلكترونية ذاتية لسيرة امتلككووالخاصة، 

 العثور أجل من ،في هذه الجهات البيانات قواعد متابعة على تحرص فالمؤسسات الباحثة عن موظف

 .مؤهلين مرشحين على

 

 يخوضها من شعري وقد مراحل عدة من عملية هو عمل عن البحث :تركيزك على وحافظ تيأس ال 

 تاالمهار تعلم في واالستمرار هدفك على التركيز عليك ولذلك األحيان، من كثير في واليأس بالتوتر

 ،المستمر وبحثك الدؤوب سعيك على حافظ ،جيد بشكل العمل سوق في نفسك تسويق من تمكنك التي

 المتميز ولكن أنت تفعل كما تماما   عمل عن الباحثين من اآلالف مئات فهناك وحدك، لست علم أنكاو

 .يفوز من هو والفريد
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