
Kariérní plán - Martin Martin

Asistent oddělení nákupu, další činnosti, které mě baví, jsou logistika nákupu, analýzy a

vyhodnocování spolehlivosti dodavatele, jeho produktů apod.

Můj dodatek:
Podobné práce jsem dělal na loňské prázdninové brigádě, něco jsem se naučil, chtěl

bych pokračovat v tomto směru.



SWOT analýza
Silné stránky:
Studuji ekonomický obor a mám předchozí
zkušenosti z prázdninové brigády, něco jsem se
naučil tam a pak další věci samostudiem. Mám
logické a analytické myšlení. Rád u práce
přemýšlím, hledám nová řešení.

Slabé stránky:
Mám jen částečné zkušenosti, ve škole se učíme jen
základy logistiky.

Silné stránky:
Pokud by se mi naskytla příležitost se učit nové
věci, rád bych to využil u i maturitní práce
(závěrečného projektu). Chtěl bych docházet do
firmy a získat praxi nebo stáž v této oblasti.
Logistika nákupu má budoucnost.

Slabé stránky:
Nedostatek nabídek ze strany firem nebo příliš
vysoké nároky ze strany firmy.

Jak na přijímací pohovor

…než půjdete do firmy….

Zjistěte si informace o firmě, o jejím výrobním programu, o nabízené volné pracovní pozici
apod.

Zvažte velmi pečlivě, zda zaměstnání ve firmě by pro vás bylo přínosem nebo zda byste i vy
byl přínosem pro firmu. Pokuste se získat i neformální informace o firmě, firemní kultuře.
Získat pracovní místo musí být výhodné pro obě strany (win – win), jinak by se nemusela

očekávání jedné nebo druhé strany naplnit.

Připravte se a promyslete odpovědi na otázky

Co o sobě můžete říct? Zvažte, čím začnete prezentaci – profesní historie, soukromí, kolik
informací o sobě chcete prozradit.

Co můžete firmě nabídnout? Vedle odborných kompetencí budou požadovány i tzv. sociální
kompetence. Promyslete si předem, jaké máte silné stránky a jak byste jich mohl využít v nové

práci.

Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti a jak byste jich mohl využít v novém zaměstnání?

Proč jste se rozhodl ucházet o toto místo v naší firmě?



Doporučení

Buďte připravený, přirozený a přesvědčivý. Na určitou pozici je třeba určitých vlastností,
požadavky na stejnou pracovní pozici se mohou lišit podle firmy, majitele či personalisty, podle

role v týmu.

Zvolte oblečení, které se hodí pro určitou pracovní pozici.

Dostavte se včas.

Vypněte mobil.

Projevte zájem o práci, ptejte se.

Buďte přiměřeně sebevědomý.

Nekritizujte předchozí zaměstnavatele.

Když vás nevyberou nemusí to nutně znamenat, že nemáte požadované schopnosti a
kompetence, jenom dali přednost z nějakého důvodu někomu jinému.

V případě potřeby se obraťte na certifikovaného poradce či psychologa:

Mgr. Sylva Štěpitová   –   sylva.stepitova@visc.cz   |   +420 555 555 666
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