2010-05-05

Czy list motywacyjny jest konieczny? - eG…

Drukuj

zamknij

Czy list motywacyjny jest konieczny?
05.05.2010, 12:15

Polacy niestety cały czas w dużym stopniu nie umieją pisać samodzielnie listów
motywacyjnych i sięgają do Internetu by kopiować lub ściągać listy lub ich fragmenty.
Miesięcznie poprzez wyszukiwarkę Google.pl zadawanych jest ponad 500 tys. zapytań o list
motywacyjny. Można zatem powiedzieć, że listów motywacyjnych szuka blisko pół miliona
ludzi i to co miesiąc! Dlatego stało się już nagminne, że rekruterzy dostają nawet kilkanaście
jednakowych listów motywacyjnych od rożnych osób na jedno stanowisko - czy takim listem
pomagamy sobie w rekrutacji? Zdecydowanie nie.
Przez prasę i port ale społecznościow e przet acza się dyskusja na temat konieczności pisania list ów
mot ywacyjnych. Jak w każdej spraw ie dyskusyjnej jest tu mnóstw o przeciwników jak i zw olenników .
Przeciwnicy najczęściej popierają sw ój pogląd podejściem, że nikt nie czyta listów mot ywacyjnych. To
znaczy, kandydaci szukający pracy uw ażają, że nikt nie czyt a t ego co napiszą, a rekrut erzy przeciwnicy
listów w ypow iadają się, że nie mają na to czasu lub uw ażają to za zbyteczne.
Dlaczego według nich nikt nie czyta listów motyw acyjnych? Odpow iedzi można udzielić znając podejście
zarówno do listów motyw acyjnych rekrut erów jak i osób szukających pracy. Rekruterzy i pracodaw cy
przeciwnicy listów mot ywacyjnych nie czytają ich bo, w edług nich list motyw acyjny nic nie w nosi, jest
marnej jakości i opisuje już to, czego dow iedzieliśmy się z CV (dodajmy, że CV czyta się w pierwszej
kolejności).
Najczęściej spotyka się list y motyw acyjne, które mają charakter ogólnikow y, są to skopiow ane frazy z
Int ernet u w ysyłane na każdą ofertę pracy. Dlatego część rekruterów i pracodawców nie traci czasu na
czyt anie tego zbytecznego t ekstu.
Kandydaci przeciw nicy pisania list ów motyw acyjnych nie chcą ich pisać, bo nie widzą t akiej potrzeby. Nie
znając wartości listu motyw acyjnego, ani tego co warto w nim napisać najczęściej kopiow ali jakieś zdania
z Int ernet u napisane przez laików i zniechęceni w ysyłaniem w kółko po raz setny t ego samego załącznika
sami doszli do w niosku, że nikt t ego nie czyta, skoro oni sami nie przywiązują do listu najmniejszego
znaczenia.
W takiej sytuacji mamy błędne koło. Jedni nie chcą czyt ać steku bzdur i powt órzeń, inni nie chcą ich
w ysyłać. Wszyst ko w ydaw ałoby się rozw iązane, gdyby nie jeden drobny szczegół. Osoby, które piszą
listy mot ywacyjne przygotow ane pod konkretne ogłoszenie o pracę, jakimś cudem są częściej zapraszani
na rozmow ę rekrutacyjną i szybciej zdobyw ają pracę.
Czy list motywacyjny ma zatem jakieś znaczenie?
Ależ oczywiście, że tak!
Jednakże list motyw acyjny musi być w łaściwie napisany i w ysłany na prośbę pracodaw cy. Skoro
pracodawca o niego prosi, to znaczy, że chciałby przeczytać interesujący list , przybliżający mu sylwetkę
kandydata.
www.praca.egospodarka.pl/article/…/46

1/2

2010-05-05

Czy list motywacyjny jest konieczny? - eG…

Oto wskazówki:
1. List motyw acyjny w ysyłamy zaw sze wt edy, kiedy pracodaw ca pisze w ogłoszeniu o pracy, że
oczekuje ot rzymania od nas t akiego dokument u. Jeśli go nie wysyłamy, to jest t o jaw ne
przeciwstaw ienie się pracodawcy i pokazanie, że nie potrafimy w ykonyw ać nawet najprostszych
poleceń.
2. Nie istnieje list motyw acyjny jeden na w szyst kie oferty pracy. Każdy list motyw acyjny powinien być
przygotow any i dost osow any do ogłoszenia na jakie odpow iadamy. Pow inien zaw ierać:
Dane firmy do jakiej aplikujemy;
Stanow isko pracy o jakie się ubiegamy w raz z numerem referencyjnym;
Odnosić się do w ymagań w ogłoszeniu;
Odpowiedzieć na pytanie dlaczego aplikujemy na to stanow isko i do tej firmy;
Wymienić nasze zalety i korzyści jakie za t ym idą dla pracodaw cy;
Zachęcić do rozmow y rekrutacyjnej a nie od razu do przyjęcia do pracy;
Pokazać otw art ość do rozmów i negocjacji.
3. List motyw acyjny pow inien być napisany, językiem prost ym, zrozumiałym.
4. LM musi zaw ierać dane osobow e kandydata wraz z numerem t elefonu.
5. List motyw acyjny pow inien stanow ić spójną całość z CV zarów no pod w zględem merytorycznym jak i
graficznym.
6. List motyw acyjny nie może być zbyt długi – maksymalnie powinien się mieścić na jedną stronę a
opt ymalnie na 1/2 do 2/3 strony.
7. Ost atni punkt , nie jest konieczny ale bardzo dobrze spostrzegany. Najlepiej kiedy adresujemy list
mot ywacyjny bezpośrednio do osoby, która prowadzi rekrutację. Czyli w staw iamy imię, nazw isko i
st anow isko osoby rekrutującej, jeśli t ylko posiadamy takie informacje. (Jak je zdobyć? Np. dzw oniąc do
firmy do której aplikujemy, przed w ysłaniem dokumentów .)
Gdyby w szyscy pisali listy mot ywacyjne w edług powyższych wskazówek, nigdy nie byłoby dyskusji na
temat słuszności czy konieczności w ysyłania listu motyw acyjnego. Dopiero taki list motyw acyjny jest
narzędziem służącym do rekrut acji i zw iększa szanse na powodzenie dla kandydat a. Każdy rekruter
spotykający się z właściw ie napisanym listem motyw acyjnym zw raca na niego uwagę i potrafi dost rzec za
jego pomocą ist ot ne dla siebie informacje.
List motyw acyjny może zat em pracować dla nas lub przeciw ko nam. Wszyst ko zależy od t ego, jak z
niego korzystamy. Jeśli mamy posyłać pełen frazesów w zór z Int ernet u – t o rzeczywiście lepiej listu nie
pisać. Jeśli jednak zależy nam na zdobyciu solidnej pracy – to napiszmy szczery i konkret ny list, który
ciekaw ie zaprezentuje nas pracodawcy.
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