Final do ano também é época de empregar!

Assim como ocorre durante todo o ano em importantes datas
comemorativas, o mercado profissional no final do ano sempre é muito
aquecido, sobretudo para o mercado varejista. Com o mercado paraense
não é diferente, todo ano há grande oferta de empregos temporários e
efetivos nessa época, e essa demanda pode ser percebida como uma
excelente oportunidade para galgar uma carreira de sucesso. Contudo,
para que isto ocorra, não devemos desanimar na busca do emprego que,
embora temporário, pode se transformar em efetivo, e, sendo efetivo,
aproveitar para estabelecer vínculos com a empresa que está
contratando.
Muitos especialistas em recrutamento, seleção e carreira
profissional, recomendam que as buscas não parem, pois o mercado
torna-se muito analítico e aquecido neste período para as empresas que
muitas vezes pensam: É hora de (re) organizar a casa. E a proatividade do
candidato neste momento é um fator primordial para estar buscando uma
atividade profissional formal, seja temporária ou não.
De acordo com os especialistas, algumas estratégias são importantes
para aumentar as chances de conquistar uma vaga nessa época e ter um
início de ano promissor, como:
 Cadastrar seu o currículo em sites de relacionamento profissional,
como por exemplo, LinkedIN;
 Manter seu currículo em bancos de talentos de empresas, como por
exemplo, o Comtalento;
 Aproveitar a época de comemoração e confraternizações para
ampliar sua rede de relacionamentos (é o que chamamos de
Network);
 Para quem está querendo se recolocar, aposte nas vagas
anunciadas em jornais e redes de relacionamentos, e aproveite para
se destacar.
 Ter foco na carreira que você quer seguir;

 E acima de tudo, manter seu currículo atualizado, com telefones e
email, para facilitar o contato imediato dos recrutadores com você;
Seguindo estas dicas, simples, porém importantes, é possível aumentar
seu número de prospecção no mercado, focar na carreira que você quer
seguir e ganhar visibilidade no mercado. Aproveite as chances que o
mercado oferece nesta época, tenha um Feliz Natal e um ano de 2014
repleto de realizações profissionais. É o que desejamos a você!
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