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Dlaczego list motywacyjny jest potrzebny?
Wśród dużej części społeczeństwa pokutuje opinia, że list motywacyjny to strata czasu,
zawracanie ludziom głowy i utrudnianie życia. Czasem rzeczywiście tak jest. Aby zatrudnić sprzedawcę
czy ochroniarza wystarczy samo CV. Dostarcza ono wszystkich informacji niezbędnych do wyboru
najlepszego kandydata. Gdy jednak starasz się o pracę umysłową, list motywacyjny nabiera na
znaczeniu, stając się przydatnym narzędziem w rękach rekrutującego. Dlaczego?
Po pierwsze - jest to wstęp do selekcji kandydatów. Zawsze znajdą się takie osoby, którym nie
będzie chciało się pisać listu i które ograniczą poszukiwania pracy do ogłoszeń z wymogiem samego
CV.
Po drugie – list motywacyjny jest Twoją drugą wizytówką (po CV). To co jest w nim napisane
i w jaki sposób zostało napisane, mówi o Tobie bardzo dużo i może ostatecznie przesądzić o tym, czy
w ogóle zostaniesz na rozmowę zaproszony. To jakich słów używasz i jak budujesz zdania jest dla
drugiej strony cenną informacją. Pozwala bowiem oszacować rekrutującemu jakiej osoby może się
spodziewać na spotkaniu. Błędy ortograficzne są niedopuszczalne.
Jeśli pisanie listu motywacyjnego przychodzi Ci z trudem, zawsze możesz wspomóc się jednym
z licznych szablonów, które znajdziesz w Internecie. Niestety, może to zmniejszyć Twoje szanse na
zainteresowanie sobą pracodawcy. Mając dużą praktykę, rekrutujący szybko rozpozna rutynowo
napisany list. Co grosza, nie będzie on różnił się od dziesiątków innych i w takiej sytuacji na pewno
przepadniesz w gąszczu kandydatów. Kompromisowym rozwiązaniem wydaje się lekka modyfikacja
i wzbogacenie wybranego szablonu. Zdecydowanie zalecane jest jednak pisanie od podstaw,
z zaangażowaniem i z myślą o konkretnej ofercie.
Po trzecie – treść listu motywacyjnego. Jak sama nazwa podpowiada, w liście należy uwypuklić
motywy i powody, dla których staramy się o pracę. Jest to w gruncie rzeczy test logicznego myślenia,
kojarzenia faktów i do pewnego stopnia także naszej kreatywności. Dobry list motywacyjny to taki,
w którym to wszystko pokażesz. Jeśli z dokumentu będzie można wnioskować, że jesteś osobą
inteligentną, naprawdę zainteresowaną pracą i uda Ci się przedstawić to w pomysłowy, intrygujący
sposób to możesz być pewien, że telefon od pracodawcy z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną
zadzwoni.

