
 

  

  

HHOOWW  TTOO  FFIINNDD  OOUUTT  WWHHIICCHH  JJOOBB  IISS  IINN  LLIINNEE  WWIITTHH  MMYY  SSKKIILLLLSS    

UUsseeffuull  hhiinnttss  ccoommppoosseedd  bbyy  tthhee  GGeerrmmaann--AArraabb  CChhaammbbeerr  ooff  IInndduussttrryy  aanndd  CCoommmmeerrccee    

WWHHIICCHH  JJOOBB  IISS  TTHHEE  RRIIGGHHTT  OONNEE??      

IInn  tthhee  ffiisstt  ccaassee  yyoouu  sshhoouulldd  mmaakkee  tthhee  ppoossiittiioonn  cclleeaarr  ttoo  yyoouurrsseellff  wwhhiicchh  kkiinndd  ooff  jjoobb  yyoouu  pprreeffeerr..  AAsskk  yyoouurrsseellff  wwhhiicchh  iinntteerreessttss  yyoouu  hhaavvee  

aanndd  wwhhiicchh  kkiinndd  ooff  wwoorrkk  yyoouu  lliikkee..  AArree  yyoouu  ssoommeebbooddyy  wwhhoo  ffaavvoorrss  pphhyyssiiccaall  wwoorrkk  oorr  aarree  yyoouu  ssoommeebbooddyy  wwhhoo  iiss  iinntteerreesstteedd  iinn  wwoorrkkiinngg  

wwiitthh  ccoommppuutteerrss??  AArree  yyoouu  iinntteerreesstteedd  iinn  tteecchhnnoollooggiieess  oorr  ddoo  yyoouu  pprreeffeerr  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  hhuummaannss  aabboovvee  aallll??  TTaakkee  tthhee  ttiimmee  ttoo  tthhiinnkk  aabboouutt  

yyoouurr  oowwnn  pprreeffeerreenncceess!!  SSoommeettiimmeess  iitt  mmiigghhtt  bbee  hheellppffuull  ttoo  ddiissccuussss  wwiitthh  ffrriieennddss  oorr  rreellaattiivveess  wwhhoo  aarree  wwoorrkk  eexxppeerriieenncceedd..  IIff  yyoouu  ffiigguurreedd  

oouutt  wwhhaatt  yyoouu  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ddoo  iinn  tthhee  ffuuttuurree  wwrriittee  tthhee  kkeeyy  wwoorrddss  ddoowwnn  oonn  aa  lliisstt  aanndd  ttrryy  ttoo  ffiinndd  oouutt  iinn  wwhhiicchh  jjoobb  yyoouurr  eexxppeerriieenncceess,,  

sskkiillllss  oorr  iinntteerreessttss  ccoouulldd  bbee  aaddoopptteedd..  UUssee  jjoobb  vvaaccaannccyy  wweebbssiitteess,,  llooccaall  oorr  nnaattiioonnaall  nneewwssppaappeerrss,,  llooccaall  jjoobbcceennttrreess  oorr  ccoolllleeggee  aanndd  uunnii--

vveerrssiittyy  aaggeenncciieess  ttoo  ggeett  aa  vviieeww  iinnttoo  jjoobb  ddeessccrriippttiioonnss  aanndd  ttoo  ffiigguurree  oouutt  wwhhiicchh  jjoobb  iiss  ssuuiittaabbllee  ffoorr  yyoouurr  qquuaalliiffiiccaattiioonnss..  TThhiiss  pprroocceessss  

mmiigghhtt  llaasstt  ffoorr  ssoommee  ttiimmee..              

AA  ffuurrtthheerr  ooppttiioonn  ttoo  ffiigguurree  oouutt  wwhhiicchh  jjoobb  iiss  tthhee  rriigghhtt  oonnee  iiss  aann  iinntteerrnnsshhiipp  wwiitthhiinn  aa  ccoommppaannyy..  TToo  ggeett  aann  iinntteerrnnsshhiipp  yyoouu  hhaavvee  ttoo  rree--

qquueesstt  tthhee  ffaavvoorreedd  ccoommppaannyy,,  iiff  iitt  aacccceepptt  iinntteerrnnss..  UUssee  tthhee  ccoommppaannyy’’ss  hhoommeeppaaggee  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  ccoonnttaacctt  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  tthhee  pphhoonnee  

nnuummbbeerr..  PPrreeppaarree  yyoouurrsseellff  oonn  tthhee  ccaallll  wwhhiillee  ssttuuddyyiinngg  tthhee  ccoommppaannyy’’ss  pprrooffiillee..  WWhheenn  yyoouu  ggeett  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ttoouucchh  wwiitthh  tthhee  ccoommppaannyy  eexx--

ppllaaiinn  yyoouurr  ccoonncceerrnn  aanndd  aasskk  wwhheetthheerr  tthhee  ccoommppaannyy  pprroovviiddeess  iinntteerrnnsshhiippss..  BBee  ffrriieennddllyy!!  IItt  ccoouulldd  bbee  yyoouurr  nneexxtt  eemmppllooyyeerr!!  SSoommee  ccoomm--

ppaanniieess  ddeemmaanndd  aa  CCVV  aanndd  aa  ccoovveerriinngg  lleetttteerr..  PPlleeaassee  cchheecckk::  HHOOWW  TTOO  PPRREEPPAARREE  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  DDOOCCUUMMEENNTTSS  CCOORRRREECCTTLLYY..  HHeerree  yyoouu  wwiillll  

ffiinndd  ssoommee  uusseeffuull  hhiinnttss  hhooww  ttoo  wwrriittee  ccoovveerriinngg  lleetttteerrss  aass  wweellll  aass  CCVVss..    

  

IIff  yyoouu  kknnooww  mmoorree  aabboouutt  yyoouurr  ccaarreeeerr  cchhooiiccee  yyoouu  ccaann  ssttaarrtt  wwiitthh  pprroovviinngg  jjoobb  ooppppoorrttuunniittiieess  aanndd  wwrriittiinngg  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmmss..      

  

    

  

        

  

 


