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NEBOJTE SE ZÁŘIT

Pátá kapitola vás provede tou fází výběrového řízení, které začí-
ná obdržením pozvánky k telefonickému, skupinovému, osobní-
mu pohovoru nebo video pohovoru a končí ve chvíli, kdy podepíšete                                                        
pracovní smlouvu. Detailně popisuje nejčastější typy pohovorů, se 
kterými jsem se setkala, běžné chyby, kterých je dobré se vyvarovat a 
také drobnosti, díky nimž budete mít před konkurencí náskok. Tato ka-
pitola vám ukáže, jak se připravit, předvést excelentní výkon, a tak 
přimět personalistu, aby nad jiným kandidátem už ani nepřemýšlel. 

Šestá kapitola vám pomůže překonat období, kdy se nedaří tak, abyste 
se neodklonili od cesty, na kterou jste se vydali. Pomůže vám najít příči-
ny dosavadního neúspěchu a také přesně ukáže, jak je odstranit.

Sedmá kapitola vás provede prvními měsíci v nové prá-
ci tak, abyste nejen přežili, ale vytěžili z nich co nejvíce. Po-
skytne vám inspiraci k tomu, jak zářit a stát se tak skvělým                                                                                                                                   
kolegou, podřízeným nebo šéfem, který je jen těžko nahraditelný.      
 
Osmá kapitola má za úkol vás vyburcovat k akci, aby vše, co pro svůj 
sen uděláte nebylo jen to, že si přečtete tuto knížku. Vysvětluji v ní, že 
všechna moudrost světa vám bude k ničemu, pokud se nezvednete a ne-
začnete jednat.

V každé kapitole najdete řadu cvičení, které vám pomohou spojit teorii 
s praxí tak, abyste měli polovinu práce za sebou v momentu, kdy dočtete 
poslední řádky.  Tato kniha je také plná příběhů ze života v zahraničí mě 
a lidí, které jsem za 5 let na cestách potkala. Poskytnou vám nejenom od-
dych při čtení, ale mnohdy i praktickou demonstraci tématu a myšlenek, 
o kterých je zrovna řeč.
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Tato kniha je rozdělena do osmi hlavních kapitol, které korespondují 
s procesem hledání práce od počátečního úmyslu pracovat mimo rodnou 
zemi po první měsíce ve skvělé práci v zemi, kterou jste si vybrali.

První kapitola je určena těm z vás, kterým přijde myšlenka života mimo 
svou zemi přitažlivá a rádi byste jí chtěli uskutečnit, zároveň si ale nejste 
úplně jistí tím, jak to přesně udělat. Jejím cílem je dodat vám potřebnou 
motivaci a dostatek sebevědomí k tomu, abyste udělali první krok na vaší 
cestě, přestali být věčnými snílky a namísto toho začali svůj sen opravdu žít. 

Druhá kapitola se zabývá přípravou na život v zahraničí. Má za úkol 
vám ukázat, že každá minuta přípravy se vám mnohonásobně zúročí v 
momentu, kdy se budete muset spoléhat jen na sebe. Také vás krok za 
krokem provede přípravou tak, abyste efektivně využili čas a vytvořili 
si co nejvíce šancí na úspěch ještě před tím, než nasednete do letadla.  
 
Třetí kapitola zodpovídá otázku Kde a jak efektivně hledat nabíd-
ky práce? Představuje a zhodnocuje více i méně známé zdro je a 
ukazuje úspěšné strategie hledání dobré práce. Účelem je ukázat 
vám, jak neztrácet drahocenný čas bezmyšlenkovitým pálením jed-
noho náboje za druhým, ale jednou zacílit a trefit se hned na poprvé. 
 
Čtvrtá kapitola vysvětluje, jaké postupy je třeba dodržet při vytváře-
ní životopisu a průvodního dopisu, a to na obecné i konkrétní úrovni. 
Jak napsat oboje, tak, aby se vám staly vstupenkou k pohovoru? Co 
by měl životopis obsahovat a co ne? Výsledkem této části bude váš                               
perfektní a hlavně konkurence schopný životopis a motivační dopis. 


