Candidatos - aqui está o seu melhor kit ferramenta. Anunciando o Super
Job Search App!
Acaba de perder o seu emprego? Ou fora do trabalho à muito tempo? Não entre em pânico,
estes recursos Super Job Search App irão colocar você no caminho certo.
Primeiro, você precisa determinar o tipo de posição que você quer, e ter
certeza que existe trabalho no local que você deseja. Usando o aplicativo
Super Job Search App direcionar para a página Global Job Search
Links. Aqui você vai encontrar milhões de oportunidades de trabalho do
mundo todo. Experimente várias ferramentas de busca. Estudantes e
pessoas à procura de empregos permanentes podem rolar abaixo para a
lista da Fortune 1000, onde há links para estagiário de cada empresa e listagens de
emprego integral.
Estudar os requisitos para empregos ou estágios que possam interessar você. Se você
precisa retocar as suas habilidades, vá para Valuable Resources. Você vai encontrar
treinamento online gratuito para os programas mais populares de software. Se você precisa
de mais formação, rolar o cursor para os links de escolas, faculdades comunitárias e muito
mais.
Você vai quer escrever o seu melhor currículo de todos os tempos. Para obter dicas sobre
como escrever um currículo vencedor, dar uma olhada em Workshop Resources. Cada
seminário tem sua própria coleção de exemplos de currículos e cartas, bem como conselhos
sobre como montar o seu currículo e links para os contatos da comunidade. Para mais
exemplos de currículo e cartas, ir ao Model Letters & Resumes.
Em seguida, criar sua lista objetiva de empresas para procurar oportunidades de emprego.
Ir para Global Company Lists. Depois de analisar links para as melhores empresas nos
Estados Unidos, explorar as bases de dados de todo o mundo. Não esqueça de clicar nas
Standard & Poor’s 500 Companies, onde você pode conectar com cada página de cada
empresa para listagens de pesquisa e trabalho.
Na Navigation Page,
,obter ajuda na procura de Articles & Job Search Advice. Se
você tiver dúvidas de imigração sobre trabalhar nos Estados Unidos, procure em French
Resources, onde você vai encontrar o link para Immigration Questions & Answers. Para
evitar algumas das frustrações de procura de emprego, confira Peter’s Blogs.
Estes são apenas alguns dos muitos recursos que você vai descobrir quando navegar pela
Super Job Search App. Cadastre-se agora, e fique atento para mais ferramentas de
acordo com a nossa expansão!
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