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برگه تقلب استخدام
ژان بقوسیان - مجله خالقیت 72

با  تا  ساخته ایم  تقلب  برگه  شما  برای  هم  ما  دامیز،  خواندنی  کتاب های  سبک  به 

نگاهی سریع به آن بتوانید در مواقعی که نیاز دارید نکته وار از موضوع مطلع شوید، 

به این برگه مراجعه کنید. با موضوع استخدام شروع کرده ایم که تقریبا تمام مدیران 

و کارآفرینان هفته ای نیست که درگیر آن و تبعاتش نباشند.

1. دیدگاهتان را نسبت به استخدام تغییر دهید. استخدام وقت تلف کردن نیست. 

یکی از مهم ترین کارهایی است که به عنوان مدیر انجام می دهید. پس وقت کافی 

اختصاص دهید.

2. قبل از استخدام وقت کافی اختصاص دهید و کارمند ایده آل را با تمام جزئیات 

الزم مشخص کنید. 
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قبل از استخدام باید بتوانید آن کارمند را در ذهن خود تصور کنید. مواردی مانند 

سن، محل زندگی و … را مشخص کنید.

خصوصیت   5 بدهید.  داوطلب  اخالقی  خصوصیات  به  را  اهمیت  بیشترین   .3

بنویسید که برایتان مهم است. اگر داوطلب از لحاظ خصوصیات اخالقی عالی بود 

سراغ مهارت ها و سابقه و … بروید.

4. مهارت ها و تخصص های الزم را بنویسید. با دقت بررسی کنید که کدام مهارت ها 

باید در کارمند موجود باشد و کدام موارد را می توان با آموزش های کوتاه به او 

منتقل کرد.

با پر  را حداقل در دو مرحله انجام دهید. مرحله کتبی که  5. مصاحبه استخدام 

کردن فرم استخدام انجام می شود و مصاحبه شفاهی که بالفاصله بعد از قدم قبلی 

انجام می شود.

6. سواالت مهم تر و کلیدی تر را در فرم مصاحبه ننویسید. سواالت کلیدی را شفاهی 

بپرسید تا مخاطب جواب بهتر و درست تری بدهد.

درباره گذشته  را  بر گذشته شخص متمرکز شوید و سواالت  در مصاحبه فقط   .7

بپرسید. چرا از کارهای قبلی خارج شده، بزرگ ترین مشکلش با مدیر قبلی چه بوده، 

بهترین همکارانش چه خصوصیاتی داشتند و …

را  شما  باید  که  دلیلی  مهم ترین  بپرسید:  مثال  بپرسید؛  غافلگیرکننده  سواالت   .8

استخدام کنیم چیست؟ بهترین روزتان در محل کار قبلی چه روزی بوده است.

9. در صورت دریافت پاسخ های مبهم و کلی بدون هیچ گونه تعارفی از داوطلب 
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بخواهید موضوع را دقیقا توضیح دهد؛ مثال می گوید محیط کار قبلی مناسب نبود. 

بپرسید: دقیقا منظورتان چیست؟

10. اگر از دید شما داوطلب مناسب است برای معرفی شرکت، او را به تمام همکاران 

معرفی کنید و بگذارید همکاران هر سوالی که خواستند از او بپرسند و سپس نظر 

بدهند.

11. اگر نظر همکاران هم مثبت بود بگویید تا هفته بعد خبر خواهیم داد و از او 

بخواهید در این هفته کار کوچکی انجام دهد؛ مثال عضو سایتتان شود. بروشور 

شرکت را مطالعه کند و …

12. پس از یک هفته با او تماس بگیرید تا ببیند آن کار را انجام داده یا خیر. اگر 

جواب مثبت بود او را دعوت کنید برای یک ماه با شما کار کند و از اول تاکید کنید 

در پایان ماه هر دو طرف تصمیم می گیریم.
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