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Онлайн пошук роботи 
Текст до відеоінструкції (посібник) 

У цьому відео ми покажемо, як шукати в Інтернеті оголошення про роботу. 

В Інтернеті безліч різних сайтів, на яких можна шукати роботу. Один із таких сайтів ми 

обрали для відеоінструкції. 

Сторінки, звісно, структуровані по-різному, але більшість із них мають поле пошуку, як 

тут, де можна ввести професію та місце роботи або регіон. 

Наприклад, ми шукаємо роботу в роздрібній торгівлі, тому введіть «роздрібна торгівля» 

тут. Якщо це поле нічим не заповнити, то пошук видасть результати по всій Швейцарії. 

В іншому випадку ви можете ввести точне розташування або регіон. Потім натисніть на 

«Пошук». 

Тепер бачимо, що знайдено 340 робочих місць, які містять терміни «роздрібна торгівля» 

та «Берн». Тут зліва ви можете побачити різноманітні оголошення про роботу. Ви 

можете прокрутити вниз або вгору, щоб переглянути їх. 

Давайте подивимося на це оголошення про роботу. Просто натисніть на нього лівою 

кнопкою миші, відкриється оголошення про роботу на цій сторінці. Угорі завжди можна 

побачити, в якій компанії була оголошена вакансія. А тут у вас також буде можливість 

роздрукувати оголошення про роботу, якщо забажаєте. 

Повний текст оголошення про роботу Ви можете переглянути нижче. Оголошення про 

роботу, зазвичай, мають таку ж структуру. Спочатку ви бачите короткий опис компанії, 

а потім тут виділяються відомості про посаду та яке навантаження пропонується 

кандидату на посаду. 

Можна прокрутити нижче та побачити опис діяльностей та функцій, які Вам 

пропонують виконувати як «консультант». А тут праворуч Ви можете побачити, які у 

роботодавеця вимоги до кандидатів на цю посаду. Завжди важливо звертати увагу на 

те, чи дійсно існують відповідні обов’язкові критерії, яким ви насправді повинні суворо 

відповідати, чи це також критерії, від яких можна трохи відхилитися. Наприклад, одним 

із обов’язкових критеріїв тут є те, що ви повинні пройти навчання в роздрібній торгівлі. 

Поглянемо нижче – переваги для вас як для співробітника, зазвичай, також будуть 

коротко позначені. Тож які переваги співпраці із цією компанією. 

Важливо також звернути увагу в оголошенні про роботу на те, як саме ви повинні 

подати заявку. Роботодавець хоче, щоб ви надіслали заявку поштою, електронною 

поштою чи онлайн? У цьому оголошенні можемо побачити, що роботодавець очікує 

подачі заявки онлайн. Для Вас це означає, що ви повинні натиснути цю кнопку тут, щоб 

подати заявку. 
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З цієї причини роботодавець може не прийняти заявку поштою чи електронною 

поштою. Якщо ви не можете подати заяву відповідно до вимог, здебільшого 

роботодавець не розглядатиме таку заявку. 

Отже, тепер Ви знаєте, на що звернути увагу, коли перед вами розміщено онлайн-

оголошення про роботу. Як правильно подати заявку на онлайн-рекламу, ви можете 

побачити в іншому нашому відео. 
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