Πως να βρεις τη δουλειά των ονείρων
σου
Ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά που οδηγούν στην επιτυχία είναι το να κάνεις αυτό που αγαπάς.
Οι πιθανότητες να πετύχεις είναι πολύ μεγαλύτερες όταν σου αρέσει αυτό που κάνεις και όταν
κάνεις κάτι για το οποίο νοιάζεσαι από το να ασχοληθείς με οτιδήποτε άλλο. Ένας από τους πιο
σίγουρους τρόπους για να χαραμίσεις τη ζωή σου και να εκμηδενίσεις κάθε πιθανότητα να είσαι
ευτυχισμένος και πετυχημένος είναι να ασχοληθείς με κάποιο επάγγελμα που δε σου αρέσει μόνο
για τα λεφτά ή για την ασφάλεια που σου παρέχει. Έτσι κι αλλιώς στις μέρες μας, ασφάλεια δεν
υπάρχει σε καμία δουλειά.

Υποαπασχόληση
Περίπου 80% των ανθρώπων σήμερα υποαπασχολούνται, δηλαδή δουλεύουν σε δουλειές στις οποίες
δεν αξιοποιούν όλα τους τα ταλέντα και τις ικανότητες. Μπορεί να μου πεις οτι είναι καλύτερο να
εχεις δουλειά και ας μη σου αρέσει από το να μην έχεις καθόλου. Όταν όμως έχεις δουλειά που δε
σου αρέσει δεν έχεις το χρόνο και το κίνητρο για να βρεις τη δουλειά που θες.
.
Μόνο το 5% δηλώνει ότι στη δουλειά του χρησιμοποιούν το πλήρες δυναμικό τους και ότι η δουλειά
τους του αρέσει και τους ευχαριστεί. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που οφείλεις να κάνεις
είναι να αρνηθείς να δουλέψεις σε οποιαδήποτε δουλειά δεν σου αρέσει. Σε δουλειά που δε σου
αρέσει δεν έχεις μέλλον, δύσκολα θα εξελιχθείς και ακόμα πιο δύσκολα θα πετύχεις
μακροπρόθεσμα. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να αποδεχθείς ότι είσαι 100% υπεύθυνος για να
βρεις και να κρατήσεις τη δουλειά που επιθυμείς.
.
Κάποιος ξεκινάει την επαγγελματική του καριέρα
δουλεύοντας σε οποιαδήποτε ευκαιρία εργασίας του
παρουσιαστεί. Αυτό συνήθως οδηγεί στο να επιτρέπει για μία
ζωή σε άλλους να καθορίζουν την επαγγελματική του
σταδιοδρομία. Μένει στην ίδια δουλειά μέχρι να προαχθεί, να
υποβιβαστεί, να απολυθεί ή να χάσει τη δουλειά του για
κάποιον άλλο λόγο. Τότε αρχίζει και πάλι να ψάχνει κάποιον
άλλο εργοδότη για να του δώσει μία δουλειά με αποτέλεσμα
να βρίσκεται στο έλεος οποιουδήποτε αποφασίσει να του
προσφέρει μία δουλειά και ένα μισθό.

.
Σκοπός σου είναι να γίνεις ένας από τους λίγους που δουλεύουν και προάγονται στη δουλειά που
επιθυμούν. Αν θες να βγάζεις περισσότερα λεφτά πρέπει να κάνεις μία δουλειά που πληρώνεται
περισσότερα από αυτή που κάνεις τώρα. Ο καλύτερος όμως συνδυασμός επαγγελματικής
σταδιοδρομίας είναι να κάνεις κάτι που σου αρέσει πολύ, πληρώνεται καλά και που σου δίνει
ευκαιρίες εξέλιξης στο μέλλον.
.
Το θετικό είναι ότι ακόμα και αυτήν την περίοδο που η οικονομία έχει τα χάλια της, υπάρχουν
αμέτρητες ευκαιρίες και θέσεις εργασίας. Μπορεί να μην είναι εύκολα ορατές και προσβάσιμες
αλλά υπάρχουν και ο σκοπός σου είναι να βρεις αυτές τις θέσεις που σου ταιριάζουν και για τις
οποίες έχεις κάτι να προσφέρεις. Το πιο σημαντικό λοιπόν είναι να αποφασίσεις τι δουλειά θέλεις
να κάνεις. Μόλις το κάνεις αυτό θα αρχίσεις να βλέπεις τις ευκαιρίες να ξεπροβάλλουν δια μαγείας
μπροστά σου. Για να το πετύχεις αυτό μπορείς να ακολουθήσεις τις παρακάτω συμβουλές:

Αυτοαξιολόγηση
Η εύρεση δουλειάς ξεκινάει από σένα. Ξέχνα τις αγγελίες και τα γραφεία ευρέσεων εργασίας. Πριν
κάνεις οτιδήποτε άλλο πρέπει να κάτσεις με χαρτί και στυλό και να περιγράψεις την ιδανική για
σένα δουλειά. Για να το κάνεις αυτό θα χρειαστεί να απαντήσεις τις παρακάτω ερωτήσεις: Τι είναι
αυτό που σου αρέσει να κάνεις περισσότερο από κάθε άλλο; Τι είναι αυτό το οποίο έχεις κάνει
πετυχημένα στο παρελθόν; Για τι πράγμα έχεις εμπειρία και διαπιστευτήρια; Απάντησε αυτές τις
ερωτήσεις και γράψε όλα τα ταλέντα σου, τις ικανότητές σου, τις εμπειρίες σου και τα
κατορθώματά σου.

Τεστ και Αναλύσεις
Μπορείς να κάνεις κάποια ψυχολογικά τεστ που θα σου δώσουν πληροφορίες για τους τομείς στους
οποίους έχεις κλήση. Αυτά τα τεστ θα σου υποδείξουν αν έχεις κλήση σε κάποιο συγκεκριμένο είδος
δουλειάς, αν είναι καλύτερο για σένα να δουλεύεις μόνος ή σε ομάδες, αν σου ταιριάζει τεχνική
δουλειά ή δουλειά σε τομέα επικοινωνίας και μάρκετινγκ. Τα αποτελέσματα από τέτοια τεστ θα σε
βοηθήσουν να γνωρίσεις καλύτερα τον εαυτό σου.

Ρώτα άλλους
Οι κοντινοί σου άνθρωποι, φίλοι, συνάδελφοι ακόμα και το αφεντικό σου, μπορούν να σου
υποδείξουν σε τι είσαι καλός και σε τι μπορεί να χρειάζεσαι βελτίωση. Ρώτησε τους και ζήτησε
ειλικρινείς απαντήσεις. Πες τους πως δε σε νοιάζει αν η αλήθεια πονέσει. Το σημαντικό είναι να
δεις αυτά που δε μπορείς να δεις και να χρησιμοποιήσεις αυτές τις πληροφορίες για να εξελιχθείς.

Περίγραψε την ιδανική δουλειά
Γράψε σε χαρτί τον ακριβή ορισμό σου για την ιδανική δουλειά. Πόσα ακριβώς χρήματα βγάζεις;
Που δουλεύεις γεωγραφικά; Δουλεύεις σε μία μεγάλη εταιρεία ή έχεις τη δική σου δουλειά; Με τι
ανθρώπους έρχεσαι σε επαφή καθημερινά; Πως είναι μία τυπική μέρα σου στη δουλειά; Τι
προσφέρεις στον κόσμο;

Απάντησε τη «μαγική ερώτηση»
Αν αύριο κέρδιζες 1 εκατομμύριο ευρώ στο λόττο και μπορούσες να κάνεις ότι επιθυμείς, τι δουλειά
θα επέλεγες να κάνεις; Με τι θα επέλεγες να ασχοληθείς; Αν δεν είχες ανάγκη να δουλεύεις για
λεφτά και τη δυνατότητα να επιλέξεις ελεύθερα το πώς θα προσφέρεις τις υπηρεσίες σου στον
κόσμο, τι θα επέλεγες να κάνεις;
Αν θες περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια για να πετύχεις τους στόχους σου, προσφέρω σχετικά
σεμινάρια και personal coaching σε αυτό το αντικείμενο. Αν ενδιαφέρεσαι, επικοινώνησε μαζί μου.
Σου προτείνω να μάθεις επίσης όσα περισσότερα μπορείς σχετικά με το Internet Marketing. Θα
βρεις πληροφορίες εδώ.

Καλή επιτυχία και καλή δύναμη

