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 کنترل حرفه تان را به دست بگیرید : 1 شماره

 یزندگ فردي که امروز شروع به کار می کند به طور متوسط در مدت، تغییرات سریع دنیاي کار با
متفاوت  زمینه ي 5سال یا بیشتر دوام می آورند و در  2شغل تمام وقت خواهد داشت که  14کاریش 

به جاي  یدبا، براي جان به در بردن از این توفان هاي مادام العمر تغییر حرفه. شغلی کار خواهد کرد
به سمت  ویرید باید کنترل کامل حرفه تان را به دست بگ. اهل عمل باشید، دیاینکه فقط منفعل باش

آینده نصیبتان  که بتوانند بهترین دستمزدها و بزرگترین فرصت ها را براي دیصنعت ها و حرفه هایی برو
شم چي شروع به دست گرفتن کنترل کامل حرفه تان این است که به خودتان به این  نقطه. کنند

رمند ببینید شرکتی با یک کاخودتان را به چشم رئیس . دینگاه کن، که براي خودتان کار می کنید یکس
قابتی در که در یک بازار ر دییک محصول بدان يخودتان را فروشنده . دیکه آن کارمند خودتان هست

و  مسئول زندگیتان 100خودتان را %. و آن محصول هم خدمات خودتان است دیفروش آن هست حال
از هم براي ب، که حقوقتان را بدهدباشد که هر کس هم  یادتان. هر چه که برایتان پیش می آید ببینید

ي کسی غیر بزرگترین اشتباهی که می توانید بکنید این است که فکر کنید برا. خودتان کار می کنید
ان رئیس شرکت خدمات شخصی خودت. شما همیشه کارمند خودتان هستید. از خودتان کار می کنید

ه باالترین کمات شرکت خودتان را به کسی به بازار می روید و خد ههر هفته و هر ما، هر روز. هستید
ئول کامال مس، به عنوان رئیس شرکت خدمات شخصی خودتان. قیمت را پیشنهاد می دهد می فروشید

تولید  شما مسئول. بازاریابی خودتان و عرضه ي خودتان به جذاب ترین شکل ممکن در بازار هستید
ستید هشما مسئول کنترل کیفیت . میت ممکنباال ترین کیفیت و ک باخدمات  دیمسئول تول، هستید

ید تا شما مسئول تحقیق و توسعه هست. کارتان عالی باشد، تا در هر چیزي که به شما محول شده
شما . ر انجام بدهیدپیوسته معلومات و مهارت هایتان را به روز کنید تا بتوانید کارتان را بهتر و سریع ت

ان دست خود را طوري سامان بدهید که به هدف هاي مالیت یهستید تا مسائل مال لیمسئول امور ما
 نه – نقطه ي شروع رسیدن به کار دلخواهتان، نگرش این .شما رئیس شرکت خودتان هستید. دیابی

 . است تان حرفه پایان تا بلکه، مدت کوتاه در فقط
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