Üniversite, yüksek lisans derken sıra geldi iş hayatına.
İşte size “çalışma hayatında yardımcı olabilecek birkaç küçük ipucu.

1) Tecrübe ile kazanılan bilgiye güvenin!
Çalışmayı düşündüğünüz meslekle ilgili olarak tecrübeli
insanlara danışmak, onların başarı ve hatalarından ders
çıkarmak sizin için eşsiz bir rehber olacaktır. Seçtiğiniz
meslekte yıllarını geçirmiş, tecrübe sahibi insanların öğütleri,
sizin için pratikte uygulayabileceğiniz altın kurallara olabilir.
Unutmayın, mesleğinde başarı olan kişiler bulundukları noktaya
hata yaparak, zorluklara mücadele ederek gelmişlerdir. Onlarla
aynı yolda yürüyeceğinize göre, yüksek ihtimalle benzer zorlukla
sizin de karşılaşma ihtimaliniz bir hayli yüksek. Hazırlıklı
olmakta her zaman fayda var.

2) Öğrenmeyi öğrenin!

bir sizin sorunlara nasıl yaklaştığınız olacaktır. Sadece iş
yaşantınızda değil tüm hayatınızda sorunlar üzerine
odaklanmak yerine çözümler üzerine odaklanmanız size
fayda sağlayacaktır. Problem çözücü olmak çevrenizdeki
kişilerin de size saygı duymasını sağlayacaktır.

5) Kendinizi göstermekten kaçınmayın!
Projeler ne kadar zor olursa olsun çalışmak için gönüllü olun.
Yer aldığınız projeler, her zaman size deneyim ve bilgi katacaktı.
Ayrıca çalışmak için hevesli olmanız yöneticinizin gözünde size
artı puan katacaktır. Siz siz olun iş yapmaktan kaçmayın, aksine
iş kovalayan olun.

Akademik hayatınız ne kadar başarılı geçmiş olursa olsun
şundan emin olun ki okul henüz bitmedi. “Öğrenmenin sonu
yoktur.” klişe bir cümle ama bu onun doğru olduğu gerçeğini
değiştirmiyor. Mesleğiniz ne olursa olsun, başarılı olmak ve
rakiplerinizin önüne geçebilmek için bilgi ve yeteneklerinizi
sürekli geliştirmelisiniz. Her şeyden önce değişime açık olmalı
ve öğrenmeye hevesli olmalısınız. Uzman olduğunuz konunun
dışında, size ya da iş faaliyetlerinize fayda sağlayacak diğer
konularda da bilgi sahibi olmaya çalışın. Teknolojiyi ve
mesleğinizi doğrudan yâda dolaylı olarak etkileyen gelişmeleri
takip edin. Unutmayın, mevcut işinizde başarılı olmak ve
yükselmenin dışında, gelişmeye açık olmanız aynı zamanda
gelecekte hedeflediğiniz farklı iş imkânları ve mevkiler için de
faydalı olacaktır. Bilmediğiniz konuları öğrenmeye çalışın, soru
sormaktan çekinmeyin ve araştırmacı olun.

3) Sosyal hayat ile iş hayatını birbirine
karıştırmayın!
Sosyal yaşantınızda aktif olmanız, renkli bir sosyal kimliğiniz
olması çok güzel. Ancak bu durum profesyonel yaşantınızı
negatif yönde etkilememeli. Aksi halde er ya da geç, kariyer
hayatınızda içinde bulunmak istemeyeceğiniz durumlarla karşı
karşıya kalırsınız. Sosyal hayat denilince elbette sosyal medya
üzerindeki faaliyetlerinizde bunun bir parçasıdır. Günümüzde
pek çok şirket iş için başvuran adayların sosyal medya
profillerini de incelemektedir. İş başvurunuzu veya çalıştığınız
pozisyonu olumsuz yönde etkileyebilecek sosyal medya
paylaşımlarından kaçınmanızı tavsiye ederiz. Her iki
yaşantınızın sınırlarınızı korumalı ve dengede tutmalısınız.

4) Sorunun değil, çözümün bir parçası olun!
İster tek başınıza ister bir ekip içinde çalıyor olun,
yöneticileriniz için en önemli performans kriterlerinden

6) Başarılarınızı belgeleyin!
Bu sayede başarılarınızı ileride kariyerinizde ilerlemek için
yapacağınız başvurularda kullanabilme imkanına sahip
olursunuz. Ayrıca bir konu veya yetenek üzerinde sahip
olduğunuz sertifikalar, özgüveninizi yükselterek ulaşmak
istediğiniz noktalara gelmenizde size destek olacaktır.

7) İşinizi severek yapın!
Eski bir söz “Sevdiğiniz bir işi seçin, böylelikle hayatınızda bir
gün bile olsun çalışmak zorunda kalmamış olursunuz.” der.
Eğer hep hayalini kurduğunuz ve sevdiğiniz işi yapma şansınız
yoksa (pek çok insan gibi), sizde yaptığınız işi severek
yapmanın yollarını arayabilirsiniz. İşinizi severek yapmak size
şevk, istek verecek ve çalışma anlamında tatmin olmanızı
sağlayacaktır.Hepsinden önemlisi mutluluğunuza önemli bir
katkı sağlayacaktır.

