Motivační dopis a la Interview

V Praze, dne dd.mm.rrrr

Jana Nováková: Dobrý den, Kristýno. Už se trochu známe z předchozích setkání, tak přejděme rovnou
k věci. Proč chcete pracovat pro naši společnost xxx sro?
Kristýna S: Dobrý den, Jano. Začnu tím, že primárně chci pracovat pro Vás, pro Janu Novákovou. Na
konferenci XYZ jste mě u stolu velmi zaujala svou osobností. Vaše společnost xxx sro se mi líbí svou misí
i vizí - pomáhat propojovat businessy, vytvářet příležitosti pro členy klubu.
Také přejdu rovnou k věci a budu upřímná. Tuším, že byste se mohla bát, že Vám uteču za svým
businessem a že se nevyplatí společně do „pracovního vztahu“ jít.
Proč vůbec hledám „práci“? Nehledám práci. Hledám seberealizaci, protože již několik let pracuji
z domova a zjistila jsem, že nevyužívám dost efektivně svůj čas a svou řekněme hodnotu. Že se mohu
živit nejen náborem, ale i tím, co učím na kurzech. Rozšiřuji svoje služby, zefektivňuji svůj čas.
Mohu společnosti dost přinést:
Moje plusy:
• jsem procesová, efektivní, organizační typ, miluju zjednodušování věcí a nastavování
efektivních procesů a ráda je sama vymýšlím;
• jsem energická a energií umím nakazit okolí;
• jsem srdcař a umím se zapálit pro věc, pokud dává smysl;
• ráda propojuji lidi kolem sebe;
• jsem nejlepší pravá ruka, mám na to firmu, budu rychle zaučená a nebudu prokrastinovat,
protože bych ráda částečný úvazek a tam musí být perfektní timemanagement;
• můj network a kontakty;
• moje multifunkčnost;
• vydávám větší výkony při práci pod tlakem, hlavně pod časovým presem;
• už od hotelovky mám zažitý přístup „host má vždy pravdu“ = od 15ti let mám velmi proklientský
přístup;
• mám ráda heslo „chceš to, máš to mít“ = nevyptávám se, nepátrám a rovnou konám;
• mám velmi dobrou paměť, budu si pamatovat každého člena/klienta;
• práce na fakturu, neměli byste zbytečné odvody.
Moje mínusy:
o na první dobrou nepůsobím jako ta miloučká, poddajná holka, někdo má pocit, že je tam
nádech suverenity a arogance a někomu to vadí;
o mám své podnikání, kterého se nevzdám, naopak, to že bych na 4h denně někde pracovala,
vnímám jako příležitost, chápu ale, že Vy jako možnou hrozbu;
o chodím ještě do školy, každý pátek a sobotu 6 měsíců v roce;
o v „pracovní době“ bych řešila i své věci (konkrétně kdyby někdo volal kvůli náboru asistentky
nebo soutěži, tak hovor zvednu a vyřídím, o té déle bych pak posunula práci pro vás,
samozřejmě maily a administrativu bych řešila ve svém čase na podnikání);
o mám co zdokonalovat na své business angličtině;
o jsem statusář, mám ráda ocenění a potřebuji ve všech vztazích ve svém okolí stoprocentní
férovost;
o když mi zadaná činnost/úkol nedává smysl, trvá mi o dost déle.
Jana Nováková: To zní zajímavě, jak byste si představovala práci a platové podmínky?
Kristýna: 4hodiny denně (ideálně 9-13h, ve 13hodin neodhodím tužku, když bude něco nutného,
zůstanu a udělám to), xy 000,- na fakturu (tj. 4h denně = xy h/měs, xy,- Kč/1h, když by bylo hodně
přesčasů, připočetla bych to k paušálu). Je to v uvozovkách více než nabízíte, tento plat nabízíte za full
time, ale s odvody (když bych byla na HPP jako je v inzerátu) a mou zkušeností a efektivností v oboru

se to stále vyplatí. Dále bych na akcích, na které bych šla mimo pracovní sjednanou dobu, vystupovala
za Svět a soutěž AR, ale samozřejmě, když bych viděla příležitost, bavila bych se i o členství v xxx sro.
Jana Nováková: Stále uvažuji nad tím, když se Vám business rozjede více než evidentně jede teď, tak
prostě utečete.
Kristýna: Tohle se dá zasmluvnit, ten útěk, takže toho bych se nebála, nemám to v úmyslu. Moje
podnikání se odehrává odpoledne a večer po práci (pohovory) /těžký život recruitera/. Když Vám
nebude vadit, že budu zvedat hovory, které nebudou pro xxx sro, ale pro můj Svět nebo soutěž, tak je
vše jen o domluvě.
Jana Nováková: Kdy byste mohla začít?
Kristýna: Ihned, s vynecháváním pátků od října do ledna a od března do června. 😊

