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  טיפים לקראת יציאה לעולם העבודה

  המכללה האקדמית בית ברלמרכז התמיכה לסטודנטים עם לקות למידה , י יעל רויטמן ודפנה ילון"נכתב ע

  

ודורש , המעבר ממסלול הלימודים הגבוהים אל עולם העבודה מהווה קושי עבור כלל אוכלוסיית הסטודנטים

כה בתחרות על בסיס של הפגנת בטחון ביכולות הפנייה למקום עבודה כרו. חדשים" כללי משחק"לימוד של 

  .סיטואציה מעוררת חששות וחרדות כשלעצמה, המקצועיות

כדי להצליח , לכן. שלו המיצוב של אדם במשרתו הראשונה משפיע על כלל הקריירה המקצועית העתידית

הכוחות , רכיםוהבנת הצ, פנימה-בחיפוש העבודה המקצועית הראשונה נדרש קודם כל תהליך של התבוננות

  והקשיים המרכזיים

סטודנטים בכלל . הן חברתיים והן רגשיים,  הן מקצועיים–מצריך כישורים רבים , עולם העבודה הינו מורכב

גם בעולם העבודה הם יצטרכו להתמודד , לומדים להבין כי כמו בכל מקום, וסטודנטים עם לקות למידה בפרט 

  .  יצירתייםעם קשיים ייחודיים ולמצוא להם פתרונות

  : להלן מספר כללים כלליים שיוכלו לעזור לכם הסטודנטים להתחיל בהשתלבות בעולם זה

  

  חיפוש עבודה
וממעסיקים שמכירים אתכם ואת הכישורים הייחודיים , ממנחים,  ממרציםמכתבי המלצהבקשו  .1

 .לא יזיק גם לבקש מהם לכוון אתכם למקומות העסקה אופציונליים. שלכם

 פתרונות ו מצא לקשייכם, לציין ולמנףו למדאת כוחותיכם. כםקשייאת  ואת כוחותיכםר  להכיולמד .2

 היא , לתהליך הממושך של חיפוש עבודההגיע מוכנים לכם תאפשר לעם עצמכםהיכרות זו . ומעקפים

  "כםלמכור את עצמ" כלים תיתן לכם

. נה של כישוריםמשרות מסוימות מצריכות רמה שו. קורות החיים משתנים על פי צרכי המשרה .3

בעוד שבמשרה אחרת , במשרה אחת תהיה חשובה היכולת לחשיבה יצירתית ולעבודת צוות

לפני הגשת קורות החיים , לפיכך. החשיבות תתמקד ביכולות ביצועיות גבוהות ועמידה בלוחות זמנים

לבצע התאמות בטקסט  ,ללמד על מקום העבודה העתידי להבין מהם ההדגשים הדרושים: עליכם

 . ולהדגיש את כישוריכם הרלוונטיים למשרה

בקשו מהם . תנו למספר אנשים לקרוא אותם ולחוות דעתם עליהם, אחרי כתיבת קורות החיים .4

 . ולתוכנו,  שימוש באוצר מילים וניסוח מקצועי–למשלב הטקסט , להתייחס למובנות הטקסט

לכם בכדי שתוכלו להפנותם  על הארגון ועל המשרה שהכינו רשימת שאלות ,לפני ראיון העבודה .5

הכנה . היקף שעות העבודה, אפשרויות קידום, תנאי שכר: למשל. למראיין במהלך או בסיום הראיון

 .מוקדמת מסייעת בהפחתת חרדה ולחץ ומראה על רצינות ועניין אמיתי בארגון ובמשרה
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 של צגותחשבו על דוגמאות מיי. נסו להיזכר בעבודות הקודמות שלכם, לפני ראיון העבודה .6

מקרים שנתקלתם בהם במהלך העבודה שמשקפים את היכולות השונות שלכם בתחומים הרלוונטיים 

בקבלת לצד דוגמאות שמציגות התמודדות , חשבו על דוגמאות שמשקפות הצלחות אישיות. למשרה

 .  עם המנהל הקודם ועם העמיתים לעבודההחלטות וביחסים בין אישיים

, שלכם יהיה מתחום מקצועי זהה או דומה לשלכם" מראיין"עדיף שה. דה לראיון עבוסימולציהערכו  .7

עצם ההתנסות המוקדמת תעזור לכם , אבל גם אם לא תמצאו מישהו כזה. או בעל רקע ניהולי

כך תוכלו לזהות קשיים שעלולים לצוץ במהלך הראיון . להתאמן על הצגה עצמית ועל מענה לשאלות

 ". הדבר האמיתי" להפחית לחץ לפני כמו גם, ולהימנע מהם

זמן ההסתגלות חשוב ביותר לאיזון המערכות .  להגיע לראיון העבודה ברבע שעה לפחותהקדימו .8

, כמו גם לויסות של הגירויים הקיימים במשרד אליו הגעתם, נשימה, לחץ דם,  דופק–הפיזיולוגיות 

 .מזגן ורעשי רקע, אורות פלורסנטיים: כמו

 .והכירו היטב את הסיטואציה ומאפייניה מיון התכוננו למבחני .9

  

  עבודהתחילת 
זכרו שהחודש הראשון מיועד להכרת . תנו לעצמכם זמן ולגיטימציה להיכנס לתפקיד בהדרגתיות .1

המנהלים והעובדים האחרים מודעים . והצוות איתו אתם עובדים, דרישות התפקיד, נהליו, הארגון

 . בהדרגה בהטלת משימות קטנות או חלקיותיחשפו אתכם לעבודה , לרוב, לכך ולכן

סביר להניח שתעשו שגיאות , כשתיכנסו לתפקיד כעובדים חדשים בתחום. אל תיבהלו מביקורת .2

 לא הערת הערהח באופן שגוי או "כתיבת דו: למשל. שקשורות לנורמות העבודה ולדרישות התפקיד

זכרו כי הביקורת על . ים עושיםמדובר בטעויות לגיטימיות שעובדים חדש. נכונה במהלך ישיבה

אלא מתוך רצון שתשתלבו בתפקיד , שגיאותיכם אינה נובעת מעצם העובדה כי אינכם עובדים טוב

 . באופן הטוב ביותר

ביצוע , פעמים רבות. הבנתם את דרישות המשימהבדקו באופן יסודי כי , לפני ביצוע משימות .3

 . של חוסר תיאום ציפיות בין המנהל לבין העובדמשימה נכשל בגלל הבנה לא נכונה של דרישותיה וב

במידה ומדובר . גם אם הוא לא נתן תאריך כזה, בקשו מהמנהל תאריך יעד –בביצוע משימות  .4

 . פרקו את המשימה לתתי משימות ובנו לוח זמנים שיתאים ליעדים, במשימה מורכבת

שוטף יעזור למנהל להכיר את דיווח . דווחו בעל פה או בכתב. הקפידו לדווח למנהל על עבודתכם .5

דיווח שוטף יעזור לכם , כמו כן. הכישורים ואת העוצמות שלכם כעובדים ויסייע בטיפוח יחסי אמון

 . וללמוד ולהשתפר כעובדים, למנוע קשיים עתידיים, לטפל בבעיות בזמן
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 . אל תהססו ללמוד מניסיונם של אחרים ולשאול שאלות .6

התמקדו בה והשקיעו זמן .  להעצים את התפקיד שלכםשבעזרתה תוכלו, בחרו מטרה אישית .7

 עבודה נכונה עם יומן ועם –שיפור היכולת הארגונית : ה אישית יכולה להיותמטר. ר אותהלשפ

 הצגה נכונה וברורה של המידע בפני המנהל – שיפור היכולת ההבעתית  אורשימת מטלות

הל שלכם או עם אחד מעמיתיכם ויש לשתפה עם המנ, על מטרה זאת להיות פרטית. והעובדים

קידום המטרה האישית יעזור בשיפור . לעבודה רק במידה וקיימים יחסי אמון מגובשים ביניכם

ובגיבוש התפיסה התפקידית שלכם והוא גם יעזור לכם להעצים את תחושת המימוש העצמי שלכם 

 . במקום העבודה

  

 


