C I LV Ē K S . V Ē RT Ī B A . O RG A N I Z Ā C I JA
Labdien!
Kādas sajūtas izdzīvojat gaidīšanas laikā? Jā, šobrīd daudzi
dzīvo gaidīšanas laikā. Vieni gaida pārmaiĦas, ko varētu nest Jauns
gads, kāds ilgojas pēc pamatīgas atpūtas, vairums nevar vien sagaidīt
tik Ĝoti nepieciešamo pozitīvo impulsu – ka ar mums viss būs labi.
Vēloties Jūs uzrunāt, nolēmām apkopot to, kas pēdējā laikā
aktuāls mūsu nozarē – personāla atlasē, novērtēšanā, konsultēšanā.
Uzreiz gan jāsaka, ka mūsu pieeja nav zinātniska, un mēs atmetam
jebkādus teorētiskus spriedelējumus. Vien pašu ieraudzītais, izraktais,
pārbaudītais un novērtētais. Priecāsimies, ja daĜu no šī varēsiet izmantot savā darbā, smelties jaunas idejas vai iedvesmu.
Jūlija Artjuhova, CVO Recruitment & Simplika vadītāja Latvijā
Pērn novembra beigās tikāmies ar vienu no Londonas profesionālākajām personāla atlases konsultantēm, kura gan papildināja mūsu zināšanas atlases smalkumos, gan pastāstīja par atlasi Lielbritānijā.
Kā noskaidrojām, ne tikai Latvijā, bet arī Anglijā šobrīd Ĝoti lielu vērību un nozīmi piešėir atsauksmēm
no kandidāta iepriekšējām darba vietām, jo kandidāti mēdz noklusēt, piemelot un piepušėot. Patlaban
Latvijas darba tirgū vairs nevaram iedomāties, ka uzĦēmumā varētu pieĦemt darbā cilvēku, par kuru nav
ievāktas atsauksmes no vismaz trim dažādiem avotiem. Gan, lai novērtētu kandidāta profesionalitāti un
personību, gan lai saprastu, cik atklāts un godīgs viĦš ir pret atlases speciālistu.
Par meliem, to veidiem un atklāšanu lasiet 6.lappusē.
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Tomēr, lai novērtētu kandidātu prasmes, ar atsauksmēm vien nepietiek, jo katrā uzĦēmumā izpratne par prasībām konkrētā amatā var atšėirties. Tāpēc savu noteiktu vietu kandidātu novērtēšanā ieĦem praktiska
prasmju pārbaude, un lielai tiesai arodu šeit var līdzēt grupu intervijas. Arī
tās CVO & Simplika birojā izmantojam intensīvi un ar labiem rezultātiem.
Neesat to vēl izmantojuši savā darbā? Ierosmei ieskatieties sadaĜā
Grupas intervija 2.lappusē.
Ikdienas darbā sastopam daudzus nogurušus kandidātus un arī
klientus – uzĦēmumu vadītājus. Izdegušus – bez mirdzuma acīs un azarta
savā darbā. Pat neskatoties uz to, ka vairumam no viĦiem vēl ir darbs, par
ko teorētiski būtu jāpriecājas. Tāpēc rakstām par izdzīvotāja sindromu, ko,
gluži tāpat kā jebkuru saslimšanu, svarīgi ieraudzīt laikus un neĜaut tai plesties plašumā un pieĦemties spēkā, lai nesaindētu visu uzĦēmumu. Kā to ieraudzīt un kā sekmīgi reaăēt?
Izdzīvošanas sindroms, skatiet 4.lappusi.
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Atlase & novērtēšana

G R U PA S I N T E RV I J A
Laiks ir nauda, un naudas, kā zināms, vienmēr varētu būt vairāk :)
Grupas intervija var būt gan lielisks veids, kā ietaupīt resursus, gan var
atklāt par kandidātu ko būtisku, kas citkārt paliktu apslēpts. Atsevišėos
uzĦēmumos šo interviju veidu izmanto jau gadiem, un visai sekmīgi!

Pārdošanas un citus
speciālistus, kuriem viena
no svarīgākajām
profesionālajā
kompetencēm ir prasme
veidot kontaktu, var lieliski
pārbaudīt, pirms intervijas
liekot visiem kopā gaidīt
pārrunu telpā, vismaz 15
minūtes. Faktiski tas arī ir
pirmais pārbaudījums –
kurš uzsāks sarunu, kā to
darīs, un kā reaăēs pārējie!

Grupas interviju gan jāvada pieredzējušam pārliecinātam profesionālim.
Arī tāpēc, lai vēlāk par
Jūsu uzĦēmumu interneta
vidē neklejotu komentāri,
kādus Jūs tur nevēlētos
redzēt

Grupas intervija būs pilnvērtīgāka, ja iekĜausiet tajā pozīcijai atbilstošus
uzdevumus un diskutēsiet par amatam specifiskiem jautājumiem. Piemēram, kandidāti uz veikala pārdevēja pozīciju, var diskutēt par dažādiem pircēju tipiem un meklēt atbilstošāko pieeju katram no tiem.
Klientu vadītājiem, pārdošanas speciālistiem efektīva ir pārdošanas situācijas izspēle (šeit svarīgi piemeklēt pēc iespējas neitrālāku pārdodamo
objektu), mārketinga speciālistiem – kopīgs uzdevums kāda projekta
plānošanai. Šādi atklājas ne tikai katra kandidāta personības aspekti, bet
arī profesionālā pieredze un kompetence konkrētam amatam; tā ir arī
iespēja savstarpēji salīdzināt kandidātus, piemeklējot personības ziĦā
atbilstošāko Jūsu uzĦēmumam, videi, komandai un pozīcijai.
Kādu profesionāĜu atlasē grupas
intervija izmantojama kā efektīvs novērtēšanas veids:
• Administratīvām un asistējošām pozīcijām;
• Klientu apkalpošanas jomā;
• Mārketinga
&
telemārketinga
speciālistiem,
projektu vadītājiem;
• Pārdošanas pozīcijām gan
mazum-, gan vairumtirdzniecībā: pārdevējiem, veikalu
darbiniekiem un vadītājiem,
tirdzniecības speciālistiem,
aăentiem,
menedžeriem,
klientu vadītājiem.

Grupas intervijā vislabāk novērtējamās kvalitātes, kas neatklājas
individuālās intervijās:
• spēja pielāgoties situācijai,
• prasme sastrādāties komandā,
• loma komandā: koordinētājs,
monitors, izpildītājs, pabeidzējs vai formētājs,
• līderība,
• domas un reakcijas ātrums,
• spēja ăenerēt idejas, radošums,
• arī - profesionālā pieredze,
kompetence un spēja to izmantot.

Kandidāti noteikti jāsagatavo gaidāmajam, iepriekš pastāstot par intervijas veidu. Kaut gan, arī informēti kandidāti mēdz kautrēties par iespējamo neveiksmi un aizbildinās ar vārdiem “ko gan šādā amorālā pasākumā par mani var saprast!” :)
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Atlase un novērtēšana

IETEIKUMI NO PRAKSES:
⇒

⇒

⇒

⇒
⇒

Pirms grupas intervijas noteikti veiciet padziĜinātu telefona sarunu, lai uz tikšanos klātienē varētu uzaicināt pēc iespējas līdzvērtīgākus (pieredzes un profesionālās sagatavotības ziĦā) kandidātus;
Vēlams lai grupas intervijā piedalās vismaz 2 uzĦēmuma pārstāvji, jo ne vienmēr cilvēks, kurš
vada sarunu, spēj saredzēt visu intervijas laikā notiekošo un piefiksēt būtiskas nianses kandidātu uzvedībā, reakcijā;
Ir vērts uz interviju uzaicināt uzĦēmuma/ nodaĜas vadītāju, nepiepazīstinot ar viĦu kandidātus. Šādi, no malas un neatpazītam vērojot, vadītājam ir iespēja novērtēt kandidātus darbībā
un palīdzēt tālākā atlases procesā;
Jābūt izstrādātiem skaidriem kandidātu vērtēšanas kritērijiem;
Lai papildus novērtētu arī kandidātu analītiskās spējas un vērīgumu, pēc intervijas var lūgt viĦiem pašiem novērtēt katru no konkurentiem, izmantojot speciālu tabulu. Piemēram, uzrakstīt, kāpēc otrs/-a būtu piemērots konkrētajai pozīcijai vai gluži otrādi - kādas kvalitātes vai
prasmes pietrūkst.

PIEREDZE
Piemeklējot jaunu pārdevēju komandu Sportland veikalu tīklam, grupu intervijās aktīvi piedalījās
arī šī uzĦēmuma personāla vadītāja Antra Balode.
Kā atzīst viĦa pati: “Līdz šim nebiju iedomājusies, ka pārdevējus var novērtēt grupu intervijās; šobrīd varu teikt - nesaprotu, kā pārdevējus var novērtēt individuāli!”
Kas tad ir šis citādais, kas grupā redzams un novērtējams labāk, nekā klātienes sarunā “aci pret aci”?
Antra: “Tā kā Sportland koncepcija ir pārdevēju darbs komandā un katra spējām un personībai labākās pozīcijas piemeklēšana veikalā, tieši grupā šīs lietas ir labi redzamas un novērtējamas. Turklāt
grupu darbs bija organizēts tā, ka visiem kandidātiem jānonāk pie kopīga, vienota rezultāta, kas nozīmē spēju sadarboties, ieklausīties, paust savu viedokli. Vērojot grupu, uzreiz spēju iztēloties, kurš
kādu pienākumu veikalā vislabāk var darīt, savukārt tos, kuri nespēj sadarboties, uzklausīt citu viedokli vai neuzĦemas iniciatīvu, savā uzĦēmumā neredzam.”
Organizējot grupas interviju, jābūt gatavam dažāda veida scenārijiem, kandidātu reakcijai, kā arī galarezultātam. Sportland gadījumā rezultāts pēc katras grupas bijis atšėirīgs. Ja no vienas grupas darbu
uzĦēmumā uzsācis viens kandidāts, tad no citas grupas darbā pieĦemti visi seši pretendenti. Tāpat
kandidātu reakcijas mēdz būt dažādas. “JāĦem vērā, ka grupu intervijā nav iespējams atbildēt uz
visiem kandidātu jautājumiem, tā ir vairāk novērtēšana, ne intervija, tādēĜ kāds no kandidātiem var
justies neuzklausīts vai nesaprasts. Var būt iebildumi, pat konflikts. Tāpēc jāseko līdzi, lai pieeja būtu līdzvērtīga, pat identiska visiem kandidātiem, nevienu neizceĜot vai gluži otrādi - ignorējot.”
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I Z D Z Ī VO T Ā J A S I N D R O M S

Kā atpazīt ?
Šī kaite neuzrodas vienā
dienā. Speciālisti
raksturo vairākas
stadijas:
•

situācijas noliegums,

•

dusmas,

•

“dūšas zaudēšana”,

•

pasivitāte (depresija)

•

situācijas
pieĦemšana,
akceptēšana (pasīva
Ĝaušanās).

Arī nebūdami ārsti, rūpīgi vērojot sava uzĦēmuma darbiniekus,
runājot ar savu komandu un kolēăiem, varam pamanīt bīstamu diagnozi: Izdzīvotāja sindroms. Ar šo kaiti
sirgst daudzu uzĦēmumu darbinieki
visā pasaulē, tostarp (jo īpaši?) Latvijā.
Ar izdzīvotāja sindromu sirgstošie atrodami uzĦēmumos, kur komunikācijas
trūkuma vai nepilnīguma dēĜ cilvēki
strādā neziĦas un pat baiĜu atmosfērā;
ja notikusi štatu samazināšana - bieži
ar palielinātu slodzi, stresa un nervozitātes pilnā vidē.
Štatu samazināšanu katrā uzĦēmumā veic savādāk. Ir lielas korporācijas, kur tas notiek pārējai komandai gandrīz nemanāmi

(piemēram, finanšu iestādes) – darbinieku izsauc uz pārrunām pie vadības, pēc kurām pāris stundu laikā
darbinieks sakārto mantas, tiek nokārtoti nepieciešamie dokumenti
un... viss. Var pat gadīties, ka darbinieks, kas devies uz garāku tikšanos
ar klientu, atgriežoties vairs savu kolēăi nesastop. Tukšs galds. Citur,
savukārt, notiek darbu pārĦemšana,
atvadu ballītes, un palikušajiem ir dota iespēja aprast ar faktu, ka kolēăa
vairs nebūs.
Šoreiz stāsts nebūs par tiem, kuri
palikuši bez darba. Šoreiz – par izdzīvotājiem. Par tiem, kuri joprojām
strādā jūsu uzĦēmumā, un kuriem
tik Ĝoti vajadzīgs papildus atbalsts, lai
uzĦēmumā saglabātu veselīgu un
produktīvu vidi.

Kas notiek ar IZDZĪVOTĀJIEM?
• viĦiem jātiek galā ar palielinātu darba apjomu;
• viĦi izjūt bailes un neziĦu (par savu, sava uzĦēmuma nākotni; es varu būt
nākamais!),
• viĦus var apciemot arī zaudējuma sajūta un vainas apziĦa,
• viĦiem raksturīgas dusmas un aizvainojums uz uzĦēmumu un tā vadību,
savu tiešo un personāla vadītāju un citiem lēmuma pieĦēmējiem
(iespējams slēptas, regulāri „norītas” dusmas). Dusmas var būt arī vispārējas, nevērstas pret darba devēju, bet situāciju kopumā vai, piemēram, valdību.

Izdzīvotāja sindroms nav uzskatāma par mūslaiku kaiti.
Pirmoreiz šādus simptomus konstatēja jau pēckara gados: izdzīvojušos piemeklēja emocionāla nestabilitāte un nemiers, pasivitāte un nevēlēšanās socializēties, arī depresija, miega traucējumi. Nereti bija fiziskas sūdzības.
Pamatā izdzīvotāji jūt vainas apziĦu pēc kāda traăiska notikuma, avārijas par to,
ka ir izdzīvojuši, bet viĦu ăimene, draugi un paziĦas – nav.
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Lielu daĜu šo apstākĜu var novērst, pietiekami daudz, atklāti un kvalitatīvi komunicējot ar darbiniekiem, izskaidrojot situāciju, uzklausot darbinieku domas un sekojot līdzi tam, vai darbinieki jūtas iesaistīti uzĦēmumā notiekošajā vai gluži otrādi – nostājas šėietamā opozīcijā ar domu „nav mana darīšana”. Šai
gadījumā darbinieks visticamāk izdarīs savu minimumu, bet uz ko vairāk – idejām, iniciatīvu, radošu pieeju
– cerēt nevar. Tāpēc būtiski ir padarīt darbinieku par daĜu no procesa. Neapšaubāmi, daudz labāka situācija ir, ja darba devējs uzĦemas papildus rūpes par palikušajiem jau pirms štatu samazināšanas. Tomēr
realitātē visbiežāk tā nenotiek, mēs pat novērojam attieksmi „lai priecājas, ka vispār ir darbs”. No loăikas
viedokĜa tā tas arī ir, bet jāĦem vērā, ka jūsu darbinieki ir ne tikai domājošas darba mašīnas, bet arī emocionālas būtnes. Un šai emocionālajai būtnei nepieciešama apziĦa, ka uzĦēmumam viĦa nepieciešama, ka vērtība ir gan viĦā, gan viĦa padarītajā.

IZD ZĪVOT ĀJA PIERED ZE
Savā pieredzē dalās Evija, vadošā speciāliste starptautiskā pakalpojumu uzĦēmumā, kura Latvijas pārstāvniecībā veikta gan darbinieku skaita samazināšana par aptuveni 10%, gan atalgojuma samazināšana.
Evija vērtē, ka pārmaiĦas uzĦēmumā īstenotas Ĝoti veiksmīgi – procesi bijuši caurspīdīgi, lēmumi
labi saprotami un darbiniekiem ir pilnīgi skaidrs, kāpēc atlaists tieši tas vai cits kolēăis. Katrā nodaĜā, atkarībā no specifikas, tika veikta individuāla darbinieku novērtēšanu, vērtējot kopējās zināšanas, iegūto izglītību,
sasniegumus uzĦēmumā, tāpat veikta testēšana. Tātad – vērtēšanas principi skaidri zināmi un vienādi visiem
vienas nodaĜas darbiniekiem. Arī attiecībā pret atbrīvotajiem darbiniekiem uzĦēmums rīkojies atbildīgi un
godīgi, līdz ar to izpaliek dusmas vai vainas sajūta.
Pozitīvi Evija vērtē arī to, ka pastiprinātā režīmā šobrīd notiek uzĦēmuma kopsapulces. Ja agrāk tās bija
reizi gadā, tagad tās notiek reizi trīs mēnešos. Kopsapulcēs uzĦēmuma vadība informē par rezultātiem, finansēm, aktualitātēm un pārmaiĦām uzĦēmumā, ja tādas plānotas, kā arī katram darbiniekam ir iespēja uzdot sev aktuālu jautājumu.

TIE, KURI OTRĀ DA R BA M E K L Ē T Ā J U P U S Ē ,
DA R A T O AK T Ī V I , A Z AR T I S K I
UN AR IZDOMU…
(DOMU
•
•
•
•
•
•
•
•

GRAUDI NO CV)

AngĜu valodas zināšanas: mērenas
Hobiji: istabas augu audzēšana
Varu strādāt gan ar cilvēkiem, gan ar rokām
Man nav kaitīgu ieradumu, jo man ir atbildības sajūta
Nosūtu Jums savu CV, cerībā, ka tas Jums noderēs kādai eventuālai vakancei.
Diemžēl man nav augstākas izglītības, bet ir laba galva uz pleciem, kura spēj ātri domāt un labi strādāt.
Man patīk daba un darbot fermā. Tas ir lieliska iespēja iepazīties ar cilvēkiem no citām valstīm.
Es esmu Ĝoti rūpīgs ar lielu atbildību pret darbu. Nevaru sevi likt mierā, kamēr kāds darbs nav līdz galam
izpildīts
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KANDIDĀTS MELO!
Nav šaubu, ka laikus atklājot potenciālā darbinieka (kandidāta) noklusēto vai
sameloto, ietaupām sev krietnu daĜu kreĦėu, laika un arī naudas. Un šobrīd
melo tik daudz kā vēl nekad iepriekš mūsu pieredzē, kas ir jau vairāk kā 8 gadi
atlasē. Tāpēc arī šis raksts.
Par ko visbiežāk melo kandidāti:
• par atlaišanas iemesliem
• par rezultātiem un sasniegto iepriekšējās darba vietās
•
„paaugstina sevi” amatā un pārspīlē pienākumus un atbildību
• slēpj kaitīgos ieradumus
• aizlāpa caurumus CV
Ja interesē vairāk,
var ielūkoties
www.FakeResume.com
- visai interesantā
vietnē, kur sniegti
padomi darba
meklētājiem, kā un
kādos veidos vislabāk
piemānīt potenciālo
darba devēju.
Turpat tiek piedāvāta
reāla palīdzība – viltotu
atsauksmju sniegšanai
un CV mākslīgai
paplašināšanai, kas
izvērtusies par sava
veida rūpalu.
Gribētos ticēt, ka
Latvijā vēl nav tik
slīpētu un sarkasma
pilnu darba meklētāju...
Bet jābūt gataviem :)

Šodienas melu topa virsotnē, protams, ir atlaišanas iemesli. Maăiskais
vārds „krīze” šai gadījumā ir Ĝoti palīdzīgs: „es jau neko, vainīga ekonomiskā
situācija”. Tāpēc svarīgi saprast, vai kandidātu tiešām skārusi vispārēja štatu
samazināšana vai arī kandidāts bijis to darbinieku vidū, kuri atbrīvoti, jo nav
bijuši gana profesionāli vai uzrādījuši visvājākos rezultātus. Jāsaka gan – arī
pēdējā gadījumā ir vērts turpināt sarunu ar kandidātu, ja viĦa pieredze un prasmes ir pārliecinošas un atlaišanas faktā kandidāts spēj saskatīt arī savu vainu.
Ja kandidāts atzīst, ka nav pietiekami elastīgi reaăējis uz tirgus izmaiĦām, ir
gatavs mācīties, mainīties un zina, kā to darīt, ir pamats izskatīt viĦa kandidatūru arī turpmāk. Turklāt, ja atlaists vājākais no stipras komandas, šāds cilvēks
jūsu uzĦēmumam var būt Ĝoti vērtīgs. Par atlaišanas iemesliem noteikti vaicājiet pašam kandidātam, bet ir vērts aprunāties arī ar iepriekšējo darba devēju.
Melošanas topa otrajā vietā ir savu rezultātu un padarītā pārspīlēšana,
kā arī amata, atbildības līmeĦa „paaugstināšana”. Pētījumā, kas veikts Amerikā, atklājies, ka šādā veidā sevi „uzspodrina” aptuveni trešdaĜa (34%) kandidātu. Ja kandidāts bijis klientu vadītājs, tad stāstus par vērienīgiem projektiem un
pārpildītiem plāniem nākas pārbaudīt – vai lielo klientu piesaistījis pats pārdevējs vai tas bijis, piemēram, uzĦēmuma vadītāja nopelns? Ja kandidāts bijis
mārketinga speciālists – vai tiešām vadījis projektus vai tikai pildījis vadītāja
asistenta funkcijas un rīkojumus? Tas izzināms intervijā, uzdodot konkrētus
un specifiskus jautājumus: kādā veidā klients piesaistīts, kāda pārdošanas taktika izmantota, kāda un cik bieža bijusi komunikācija ar klientu līdz lēmuma
pieĦemšanai; vai arī: kādi bija mārketinga projekta īstenošanas soĜi, kā veikta
laika plānošana utml. Ieteicama ir arī fināla kandidātu pārbaudīšana praksē,
liekot izpildīt kādu konkrētu uzdevumu, kas izstrādāts ar attiecīgās nodaĜas vai
uzĦēmuma vadītāja palīdzību.
Viens no faktoriem, kas grūti identificējams intervijā, ir atkarības. Dažkārt kandidāts tik prasmīgi slēpj savus kaitīgos ieradumus, ka arī ilggadīgi kolēăi to nezina. Par problēmu var liecināt gan prasīts amatam nesamērīgi augsts
atalgojums (azartspēles prasa savu tiesu), acu skatiens (šaudīgs vai mazliet duĜėains, paplašinātas vai sašaurinātas acu zīlītes – narkotiskas vielas), grūtības
koncentrēties uz jautājumiem un atbildēm, kandidāts var uz īsu brīdi
„aizpeldēt” no intervijas. Pieredzējuši atlases speciālisti uzreiz atpazīst alkohola atkarīgo - pēc muĜėīgas sejas izteiksmes, izteikti paplašinātiem asinsvadiem.
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Aktuāli

Redzot CV ar nepārtrauktu darba pieredzi, ne vienmēr iedomājamies, ka tajā var slēpties robi. Visbiežāk šis attiecināms uz sievietēm, kuras CV neatzīmē bērna kopšanas periodu. To, protams, nevaram klasificēt kā melus, bet, ja uzĦēmums meklē profesionāli ar vismaz 2 gadu atbilstošu darba pieredzi, būtu svarīgi zināt, ka kandidāte 1,5 no šiem pāris gadiem faktiski auklējusi bērniĦu, nevis pilnveidojusi profesionālās
prasmes. Praksē nācies saskarties arī ar gadījumu, ka vīrietis atradies cietumā par automašīnas vadīšanu reibumā. CV tas, protams, nav norādīts, tomēr fakts nepārprotami liecina par cilvēka atbildības līmeni un uzticamību. Ja rodas aizdomas par robiem, intervijā var iekĜaut jautājumu: “vai profesionālajā darbībā bijuši kādi pārtraukumi?”
Pirms telefona vai klātienes intervijas der:
• Ierakstīt kandidāta vārdu, uzvārdu kādā no interneta meklētājiem (google). Dažkārt atklājas sūdzības par
krāpniecību vai cita negatīva informācija;
• Ieskatīties kandidāta profilā sociālajos tīklos (draugiem, face, one), īpaši, ja meklējat cilvēku darbam ar
klientiem.
Fināla kandidātiem:
• apkopot atsauksmes no vismaz diviem vai trim agrākajiem kolēăiem vai vadītājiem, noteikti iekĜaujot arī
kādu kandidāta paša nenorādītu kontaktu;
• izmantot personības testus;
• vaicāt atsauksmes personāla atlases uzĦēmumos, īpaši par pretendentiem uz augstāka līmeĦa pozīcijām,
jo parasti atlases konsultanti zina tirgu, pazīst lielu daĜu profesionāĜu un atsauksmes par viĦiem.

ATSAUKSMES
Šī brīža situācijā atsauksmēm ir izšėiroša nozīme. Ja pēc atsauksmju sniedzējiem vaicājat pašam kandidātam, protams, saĦemsiet pozitīvo viedokĜu sniedzēju kontaktus. Kā praksē pierādījies, kandidātam var vienkārši atklāti pavaicāt: „kā jūs domājat, ko par jums teiktu konkrētais darba devējs?” Mūsu praksē pat bijuši
gadījumi, kad kandidāts šādā situācijā savu kandidatūru atsauc.
JAUNA VEIDA MELI , ŠIM LAIKAM UNIKĀLI
Samazinoties vakanto vadības līmeĦa pozīciju skaitam, bez darba palikušie vadītāji slēpj savu vadības pieredzi, piesakoties
zemāka ranga pozīcijai (pastāvīgi ienākumi un stabilitāte ir nozīmīgāka par loăisku karjeras turpinājumu). PieĦemot darbā šādu
cilvēku, iespējams gan pozitīvs scenārijs – viĦš ar savu pieredzi
tiešām spēs sakārtot konkrētas funkcijas uzĦēmumā, gan negatīvs – pie pirmās izdevības šis cilvēks pieĦems jaunu - sava līmeĦa - piedāvājumu. Riska faktors ir arī kandidāta iespējamā vēlme
konkurēt ar uzĦēmuma vadību.

Lie to me - filma (seriāls), ko no sirds iesakām
Filma ir par psihologu, ėermeĦa valodas pārzinātāju, kurš praksē studē un mēăina atklāt dažādas melu
formas un cilvēka izturēšanos, kas to nodod.
Ja ir laiks un gribēšana, var meklēt un lasīt arī grāmatu ar tādu pašu nosaukumu.
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Jaunumi

CVO RECRUITMENT & SIMPLIKA
S T R A T Ē Ă I S K Ā PA R T N E R Ī B A A R C H R O N O S
Sadarbību ar kompāniju Coberon Chronos Group esam uzsākuši jau kopš šī
gada vasaras, un, tā kā mūsu partneruzĦēmuma pārstāvniecības ir praktiski visos pasaules kontinentos, tostarp Āzijas valstīs, ASV, Āfrikā un
daudzviet Eiropā, personāla atlases iespējām Jūsu uzĦēmumam vairs nav
robežu!
Coberon Chronos Group ir pasaules mēroga personāla atlases, konsultāciju, kā arī HR un IT ārpakalpojumu sniedzēja kompānija ar 15 gadu pieredzi. Kā apliecina mūsu kolēăi, šobrīd pasaulē īpaša uzmanība pievērsta inovatīvo tehnoloăiju, alternatīvās enerăijas jomai, tāpēc talantīgi šo sfēru speciālisti ir īpaši pieprasīti
un labi atalgoti.

NOSKAIDROTS 2009. GADA
PĀRDOŠANAS GURU
Novembrī noslēdzās nu jau ikgadējais pārdošanas profesionāĜu (un to, kuri vēlas par tādiem kĜūt)
konkurss Pārdošanas Guru.
2009. gada konkursā 1162 dalībnieku vidū uz uzvarētāju pjedestāla stājās:
1.vieta: Nauris Ligeikis, SIA Saint-Gobain celtniecības produkti projektu vadītājs
2. vieta: Ansis Birznieks, SIA Galantus valdes loceklis
3. vieta: Māris OzoliĦš, interneta portāla jauniauto.lv dalībnieks.
Konkursa izšėirošajā kārtā desmit finālistiem bija jārisina divas pārdošanas situācijas, kas skar ekonomiskās krīzes smagi skartās nozares – nekustamo īpašumu un medijus.
Vērtējot finālistu sniegumu, Jūlija Artjuhova – ilggadīga šī konkursa žūrijas dalībniece – atzīst, ka
profesionāli konkursanti ir tiešām labi sagatavoti un pārzina pārdošanas teoriju, tomēr šī gada konkurss no
citiem gadiem atšėīrās ar īpaši pragmatisku pieeju, kas varētu būt šī laika nodeva. Arī mēs ikdienā darbā sastopam daudz pārdevēju, kuri ir lieliski sava aroda meistari, tomēr pazudis ir tik svarīgais pārdošanas azarts
un radošā dzirksts.
Atliek vien vēlēties, lai arī tik skarbā un sarežăītā laikā pārdevēji neaizmirst par to, cik svarīgi ir veidot attiecības un iedvesmot!

Priecāsimies par Jūsu komentāriem gan uz aktuālo tēmu aplūkojumiem šajā avīzē, gan par
tēmām, ko gribētu lasīt jau nākamajā “Cilvēks. Vērtība. Organizācija.”
CVO Recruitment & Simplika biroja tālrunis: 67356120
E-pasta adrese: info@cvor.lv
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