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Αναζητώ το επόμενο επαγγελματικό μου βήμα
	
  

Σχεδιάζω το επόμ ενο βή μ α τη ς σ ταδιοδρομ ίας μ ου

Είσαι σε μια δουλειά που σου αρέσει, και εργάζεσαι σκληρά για να είσαι επιτυχημένος.
Σκέφτεσαι ότι αυτή ίσως είναι μία καλή στιγμή να σκεφτείς την εξέλιξή σου;
Πολύ σωστά! Ο χρόνος είναι με το μέρος σου, και μπορείς να σκεφτείς προσεκτικά και να
σχεδιάσεις τα επόμενα βήματά σου χωρίς την πίεση της απώλειας εργασίας.
Τότε, ήρθε η ώρα να αξιολογήσεις πού βρίσκεσαι, που θέλεις να είσαι και πώς θα φτάσεις
εκεί.
Αξιολόγησε την τρέχουσα κατάστασή σου
Ξεκίνα με την ενημέρωση του βιογραφικού σου με όλες τις πρόσφατες επαγγελματικές
εμπειρίες, δεξιότητες και επιτεύγματα.
Στη συνέχεια, αξιολόγησε τη μέχρι τώρα σταδιοδρομία σου και τις δεξιότητές που
ανέπτυξες, και σκέψου την ικανοποίησή σου με την τρέχουσα κατάστασή σου .
Χρησιμοποίησε αυτή την προσωπική σου απογραφή καριέρας ως την αφετηρία σου.
Υπάρχουν δεξιότητες που χρειάζεται να αποκτήσεις για να προχωρήσεις εκεί που θέλεις;
Χρειάζεται να αναπτύξεις τη λίστα των επιτευγμάτων σου; Σκέψου σχετικά με τις
εμπειρίες και τα εφόδια που μπορείς να πάρεις από το σημερινό σου ρόλο, για να
συμπληρώσεις οποιαδήποτε κενά εντοπίζεις για το ρόλο που ονειρεύεσαι.
Σχεδίασε το προσωπικό σου όραμα σταδιοδρομίας
Ποια κατεύθυνση θέλεις να δώσεις στην καριέρα σου τώρα; Το επόμενο έτος; Σε πέντε
χρόνια;
Όπως συλλογίζεσαι την κατεύθυνσή σου, σκέψου:
Τι σε παρακινεί;
Ποιες είναι οι τάσεις στον κλάδο σου - ποιοί τομείς μεγαλώνουν και τι γνώσεις /
δεξιότητες θα χρειαστούν;
Τι δυνατότητα μεταβίβασης των δεξιοτήτων και της εμπειρίας σου σε άλλους κλάδους
υπάρχει;
Ποιες είναι οι τάσεις της αγοράς εργασίας που μπορεί να επηρεάσουν τις μελλοντικές
σου ευκαιρίες
Τι είδους θέσεις και οργανισμοί θα ταίριαζαν στο όραμά σου;
Ανέπτυξε το σχέδιό σου
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Στη συνέχεια, καθόρισε βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους που θα σε
βοηθήσουν να επιτύχεις το όραμα της σταδιοδρομίας σου.
Οι 	
  βραχυπρόθεσμοι στόχοι χρειάζονται από ένα έως τρία χρόνια για να επιτευχθούν.

Συχνά αποτελούν μια στάση στο δρόμο προς τους μακροπρόθεσμους στόχους , οι οποίοι
γενικά είναι προσβάσιμοι μέσα σε τρία έως πέντε χρόνια. Ένας στόχος μπορεί να είναι μια
προαγωγή, μια θέση σε μια άλλη εταιρία, το επίπεδο του μισθού ή οτιδήποτε άλλο
συγκεκριμένο.
Μόλις έχεις ορίσει τους στόχους σου, γράψε κάτω τα βήματα που πρέπει να κάνεις για την
επίτευξή τους. Για κάθε στόχο θα πρέπει επίσης να ορίσεις ένα χρονοδιάγραμμα καθώς και
μία προθεσμία. Μπορείς να αναθεωρήσεις πάντα το σχέδιό σου με την πάροδο του
χρόνου.
Κάνε το να συμβεί
Βρ ε ς έ ν αν μέ ν το ρ α. Ένας μέντορας / σύμβουλος μπορεί να σου παρέχει καθοδήγηση
και ειλικρινείς απαντήσεις για να σε βοηθήσει με την πορεία της σταδιοδρομίας σου.
Επέλεξε κάποιον που σέβεσαι και εμπιστεύεσαι ο οποίος έχει επίσης μια σταθερή φήμη
στον κλάδο σου και επαφές μέσα στον κλάδο και στη κοινότητα. Σκέψου έναν πρώην
συνάδελφο ή μάνατζερ, έναν τοπικό ηγέτη στον χώρο των επιχειρήσεων ή έναν
ακαδημαϊκό καθηγητή. Κράτησε τον μέντορά σου ενημερωμένο σχετικά με την καριέρα
σου και τυχόν προκλήσεις ή δύσκολες αποφάσεις που αντιμετωπίζεις.
∆ικ τυ ώ σο υ . ∆ικτύωση σημαίνει να κάνεις επαφές και να χτίσεις σχέσεις με ανθρώπους
που μπορούν να προωθήσουν την καριέρα σου. Η δικτύωση είναι ο καλύτερος τρόπος
να βρεις μια νέα θέση εργασίας. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την εξέλιξη της
σταδιοδρομίας σου.
Σ υ ν έ χισε ν α μαθ αίν ε ις
Για να προχωρήσεις, θα πρέπει να ενημερωθείς. Ενσωμάτωσε ευκαιρίες μάθησης στο σχέδιο
σταδιοδρομίας σου:
- Γν ώ ρ ισε τι ε ίν αι « κ αυ τό » στις τάσε ις το υ ε παγ γ ε λματικ ο ύ χώ ρ ο υ πο υ σε
ε ν δ ιαφέ ρ ε ι. Να παρακολουθείς σε τακτική βάση τις αγγελίες εργασίας που δημοσιεύονται
για να εντοπίσεις πρότυπα στις δεξιότητες και τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά που είναι
πιο σημαντικά για τους εργοδότες. Αν οι ικανότητές σου αυτή τη στιγμή δεν καλύπτουν τις
απαιτήσεις των ρόλων που στοχεύεις , βρες έναν τρόπο για να επικαιροποιήσεις τις
δεξιότητές σου.
- ∆ιάβαζ ε . Κάθε φορά που διαβάζεις ένα περιοδικό, εφημερίδα, ιστοσελίδα ή blog,
μαθαίνεις κάτι που μπορεί να βοηθήσει την καριέρα σου. Χρησιμοποίησε υπηρεσίες όπως το
Google Alerts, που σου στέλνει αυτόματα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά
πληροφορίες που θα ήθελες να παρακολουθείς . Για παράδειγμα, μπορεί να θέλεις να
λαμβάνεις ειδοποιήσεις για ο,τιδήποτε σχετίζεται με τον τρέχοντα εργοδότη σου ή έναν
πιθανό εργοδότη.
- Ε ξ ε ρ ε ύ ν ησε ν έ ε ς κ αρ ιέ ρ ε ς. Αν είσαι σε μια δουλειά που δεν σου αρέσει, δεν πληρώνει
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καλά ή δεν ευθυγραμμίζεται με τους δικούς σου στόχους σταδιοδρομίας, εξέτασε την
κάλυψη μίας θέσης προσωρινής απασχόλησης σε ένα νέο ρόλο για να αναπτύξεις νέες
δεξιότητες,
να κάνεις νέες επαφές ή να δοκιμάσεις κάτι που πραγματικά θέλεις να κάνεις.
	
  
- Βάλε στό χο ν α μαθ αίν ε ις κ αι ν α αν απτύ σσε ις δ ύ ο ν έ ε ς δ ε ξ ιό τητε ς κ άθ ε χρ ό ν ο .
Θα μπορούσαν να είναι δεξιότητες που ο μάνατζέρ σου συνιστά, δεξιότητες που ζητά η
αγορά για τους ρόλους που σε ενδιαφέρουν, ακόμη και κάτι που θέλεις να αναπτύξεις από
προσωπικό ενδιαφέρον.
Επανεξέτασε το πλάνο σου
Αφού έχεις καταγράψει το σχέδιό σου, χρησιμοποίησέ το για να διατηρήσεις την
προσοχή σου στα βήματα που θα σε φέρουν πιο κοντά στις σταδιοδρομικές σου
φιλοδοξίες.
Επανεξέτασε την πρόοδό σου τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, και κάνε τις
απαραίτητες αναθεωρήσεις.
Και πάντα να θυμάσαι, ΕΣΥ έχεις τη δύναμη να κάνεις τα πράγματα να συμβούν !

Ε ίμ αι έτοιμ ος για μ ία αλλαγή σ τη ν καριέρα μ ου: Πώς θα ξεκινή σ ω;

Έχεις αποφασίσει να κάνεις μία αλλαγή στην καριέρα σου!
Πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα που μπορεί να είναι τρομακτικό αλλά παράλληλα θα σε
ανταμείψει.
Το να «χαρτογραφήσεις» την πορεία σου για τον επόμενο προορισμό της καριέρας σου
απαιτεί χρόνο, προσπάθεια και αφοσίωση.
Παρακάτω θα βρεις 12 χρήσιμες συμβουλές:
1. Γν ώ ρ ισε τι ε ίν αι αυ τό πο υ θ έ λε ις. Πως μοιάζει η αλλαγή που θέλεις; Πως θα
περιέγραφες την ιδανική δουλειά για σένα; Ποια είναι αυτά που σου αρέσουν και ποια όχι;
Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει οπωσδήποτε να έχει μία νέα θέση εργασίας;
2. Κ άν ε μία πρ ο σω πικ ή απο γ ρ αφή. Φτιάξε μία λίστα με τα δυνατά σου στοιχεία, τις
δεξιότητες, τις εμπειρίες, τις ηγετικές θέσεις, τους ρόλους, τους κλάδους και τα εργασιακά
περιβάλλοντα. Αξιολόγησε το επίπεδό σου για το καθένα από αυτά τα στοιχεία. Υπολόγισε
αν και κατά πόσο παίζουν ρόλο στην επιθυμητή καριέρα σου.
3. Πρ ο σδ ιό ρ ισε τις με ταβιβάσιμε ς δ ε ξ ιό τητέ ς σο υ . Ποιες είναι οι δεξιότητες που
επιθυμούν οι εργοδότες και τις οποίες μπορείς να μεταφέρεις σε μία νέα θέση εργασίας.
Σκέψου για γνώσεις που έχεις αποκτήσεις και ικανότητες που έχεις αναπτύξει μέσα από τη
δουλειά, τα χόμπι, τον αθλητισμό ή άλλες εμπειρίες ζωής.
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4. Ε ν τό πισε τα κ ε ν ά. Θα πρέπει να ξέρεις τι χρειάζεται να κάνεις για να πας από το
σημείο Α στο σημείο Β. Τι πρόσθετες δεξιότητες και εμπειρία χρειάζεται; Μήπως χρειάζεσαι
και	
   περισσότερη εκπαίδευση ή απλά μία νέα δεξιότητα; Αυτό θα βοηθήσει επίσης να
καθορίσεις το χρονοδιάγραμμα της αλλαγής.

5. Όρ ισε έ ν αν σύ μβο υ λο -μέ ν το ρ α. Ένας σύμβουλος μπορεί συμβάλει στο να οδηγηθείς
και να σε παρακινήσει να επιτύχεις τους επιθυμητούς στόχους της σταδιοδρομίας σου.
Επέλεξε για σύμβουλο ένα άτομο που σέβεσαι και εμπιστεύεσαι. Χρειάζεσαι κάποιον που να
μπορεί να σε οδηγήσει στο σωστό δρόμο και στον οποίο θα λογοδοτείς σε όλη τη διαδρομή.
6. Ε ν τό πισε ε υ κ αιρ ίε ς γ ια μάθ ηση. Παρακολούθησε μαθήματα μέσω διαδικτύου.
Γράψου σε μία σχολή. Υπολόγισε τι είδους γνώσεις χρειάζεσαι οι οποίες θα σε βοηθήσουν
ώστε να γίνεις ο κατάλληλος υποψήφιος για τον επόμενο ρόλο που στοχεύεις στην
σταδιοδρομία σου.
7. Απέ κ τησε σχε τικ ή ε μπε ιρ ία. Μπορεί να έχεις χρόνια εργασιακής εμπειρίας, αλλά ίσως
ο ρόλος που στοχεύεις να απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία. ∆ιερεύνησε την πιθανότητα να
αποκτήσεις σχετική εμπειρία μέσω του εθελοντισμού, της πρακτικής άσκησης ή με την
κάλυψη θέσεων προσωρινής απασχόλησης.
8. ∆ημιο ύ ρ γ ησε το δ ικ ή σο υ b r a nd . Σκέψου για τις ικανότητες, την προσωπικότητα, την
εμπειρία, το πάθος και τους νέους επαγγελματικούς σου στόχους. Ποια είναι τα 3-5
πράγματα που θέλεις ο κόσμος να ξέρει για σένα; Προώθησε το νέο σου προσωπικό brand
εντός και εκτός διαδικτύου.
9. Αν αθ ε ώ ρ ησε το βιο γ ρ αφικ ό σο υ κ αι πρ ο φίλ σο υ στο δ ιαδ ίκ τυ ο . ∆ώσε έμφαση
στις μεταβιβάσιμες δεξιότητές σου και στη σχετική εμπειρία σου. Μεταμόρφωσε το
βιογραφικό σου και το προφίλ σου στο διαδίκτυο (Linkedin, Facebook κλπ)
συμπεριλαμβάνοντας σχετικά παραδείγματα και εμπειρίες.
10. Ασχο λήσο υ με το πρ ο σω πικ ό σο υ δ ίκ τυ ο . Το διαδίκτυο εξακολουθεί να είναι ο
κορυφαίος τρόπος για να βρεις κάθε τύπο εργασίας. Συνέχισε τη διαδικτυακή διεύρυνση
αλλά μη ξεχνάς τη διεύρυνση επίσης μέσα από τηλεφωνήματα, συμμετοχή σε εκδηλώσεις και
φυσικά τις προσωπικές συναντήσεις.
11. Χ ρ ησιμο πο ίησε το Linke d In. Το προφίλ σου στο LinkedIn μπορεί να αναδείξει με
παραδείγματα την εργασία σου και την πείρα σου, περισσότερο κι από το βιογραφικό σου.
Συμπλήρωσε το προφίλ σου στο 100% για μέγιστα αποτελέσματα. Κάνε τις σχετικές επαφές,
πάρε μέρος σε ομάδες που ταιριάζουν τα επαγγελματικά σας ενδιαφέροντα.
12. ∆ιατήρ ησε γ ύ ρ ω σο υ έ ν α πε ρ ιβάλλο ν πο υ σο υ πρ ο σφέ ρ ε ι υ πο στήρ ιξ η. Το να
κάνεις μία αλλαγή στην καριέρα σου μπορεί να είναι πολύ αγχωτικό. ∆ημιούργησε μία
υποστηρικτική ομάδα ανθρώπων που θα σε ενθαρρύνει και θα σε εμπνέει για να επιτύχεις
το στόχο σου.
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Πώς θα δώσ ω τη ν παραίτη σ ή μ ου σ αν επαγγελμ ατίας;
	
  
Ένα βήμα μπροστά στην καριέρα σου;
Μια επιστροφή στο σχολείο;
Ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον εργασίας;
Όταν μια καλύτερη ευκαιρία κάνει την εμφάνισή της, είναι ώρα να παραιτηθείς και να
προχωρήσεις μπροστά.
Η παραίτηση μπορεί να είναι κάτι δύσκολο, ακόμα και κάτω από τις καλύτερες συνθήκες.
∆ες εδώ πως να κάνεις την παραίτησή σου όσο πιο θετική γίνεται.
Μείνε Θετικός και ∆ιατήρησε τις Καλές Σχέσεις
Ο στόχος σου καθ’ όλη τη διαδικασία της παραίτησής σου πρέπει να είναι να διατηρήσεις
ποιοτικές σχέσεις με τον διευθυντή σου, τους συνεργάτες και τους συναδέλφους σου. Σε
αυτό το πλαίσιο, δώσε έμφαση στις θετικές εμπειρίες σου από τη δουλειά και περιόρισε την
αρνητικότητα στην επικοινωνία σου.
Γράψε μια Καλή Επιστολή Παραίτησης
Μια καλή επιστολή παραίτησης είναι σύντομη και άμεση:
∆ήλωσε ότι πρόκειται για την επίσημη ενημέρωση για την παραίτησή σου
Όρισε την ημερομηνία της τελευταίας ημέρας εργασίας σου. Μια τυπική περίοδος
παραίτησης είναι από δυο έως τέσσερις εβδομάδες.
∆εσμεύσου ότι θα κάνεις την περίοδο παράδοσης όσο το δυνατό πιο ομαλή.
Προσφέρσου να βοηθήσεις στην εκπαίδευση του αντικαταστάτη σου, και δέσμευσε
αρκετό χρόνο ώστε να κλείσεις τις εκκρεμότητές σου.
Ευχαρίστησε την εταιρεία για τις ευκαιρίες και τις εμπειρίες που σου προσέφερε.
Σημεία προς αποφυγή: παράπονα, συγκρούσεις ή αρνητικές εμπειρίες. ∆εν χρειάζεται να
δηλώσεις γιατί φεύγεις ή τι θα κάνεις μετά.
Πριν Παραδόσεις την Επιστολή
Μερικές φορές ζητείται από τους εργαζόμενους να φύγουν αμέσως μετά την παραίτησή
τους. Προετοιμάσου για αυτό το σενάριο παίρνοντας μαζί σου στο σπίτι προσωπικά
αντικείμενα. Συγκέντρωσε εκ των προτέρων στοιχεία επικοινωνίας διευθυντών,
συνεργατών και συναδέλφων που χρειάζεσαι προκειμένου να διατηρήσεις το δίκτυό σου.
Συνέλεξε οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεσαι για το βιογραφικό σου.
Η Ανακοίνωση της Παραίτησής σου
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Σχεδίασε να παραδόσεις την επιστολή στον διευθυντή σου χέρι με χέρι. Σε αυτό το σημείο
δήλωσε ότι φεύγεις. Να περιμένεις ότι ο διευθυντής σου μπορεί να αντιδράσει με κάποιον
τρόπο.
Αν έχεις άγχος για αυτή τη συνάντηση, προετοίμασε τα σημεία που θέλεις να
	
  

επικοινωνήσεις. Να θυμάσαι να είσαι ήρεμος και ευχάριστος κατά την επικοινωνία πρόσωπο
με πρόσωπο.
Όρισε μια ώρα με τον διευθυντή σου για να συζητήσετε τη μετάβαση. Ίσως θέλει να
συμφωνήσετε τις εργασίες που θα πρέπει να έχεις ολοκληρώσει πριν φύγεις, καθώς και τον
ρόλο που θα έχεις (αν θα έχεις) στην ανεύρεση και εκπαίδευση του αντικαταστάτη σου.
Η Συνέντευξη Εξόδου
Μπορεί να σου ζητηθεί να κάνεις μια συνέντευξη εξόδου (exit interview) με το τμήμα
Ανθρώπινου ∆υναμικού. Χρησιμοποίησε αυτό το χρόνο για να επικεντρωθείς στις θετικές
εμπειρίες που είχες. Αν ερωτηθείς σχετικά με συγκρούσεις, προσπάθησε τα σχόλιά σου να
είναι ουδέτερα.
Τέλος, διευθέτησε τυχόν εκκρεμότητες σχετικά με παροχές, ημέρες μη ληφθείσας άδειας ή
άλλες αμοιβές, πριν φύγεις.
Τώρα είσαι ελεύθερος να επικεντρωθείς στην επιτυχία που έρχεται!
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