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TIPS MENCARI KERJA

1. Informasi Lowongan Kerja

Berdasarkan pengalaman penulis dan teman-teman di Qatar, informasi lowongan kerja dapat
diperoleh dari:
- Koran Kompas, terutama hari Sabtu dan Ahad. Jika
dua hari tersebut.

memungkinkan beli kompas untuk

- Mengunjungi langsung website perusahaan yang ingin dilamar. Lihat daftar perusahaan
dan link website nya dibawah.
- Web site perusahaan penyedia tenaga kerja
yang menjadi mitra perusahaan di Qatar.
Perusahaan yang cukup sering
dipilih menjadi mitra dan selalu update, salah satunya
adalah PT
Gunamandiri. Web:
http://www.gunamandiri.com
- Informasi dari teman.
- Mailing list, seperti mailist ‘tentang

qatar’. http://www.tentangqatar.com
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2. Lamar pekerjaan yang diminati dan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan
pengalaman kerja. Sebagian besar perushaan di Qatar meminta karyawan yang sudah
berpengalaman di bidang yang sejenis.

3. Buatlah surat lamaran yang terkesan individual/personal, gunakan bahasa “khusus” sesuai
dengan qualifikasi yang diminta perusahaan yang akan dilamar.

4. Usahakan surat tsb singkat, faktual dan menarik dengan bahasa yang jelas dan tidak ada
kesalahan dalam ejaan atau tatabahasa (English).

5. Surat lamaran maksimal hanya satu halaman, selalu disertai resume/ C.V. (curriculum
vitae)
dan memberi impresi
pertama yang positif tentang anda.

6. Resume sebaiknya memberi detil tentang latar belakang pendidikan, ketrampilan-ketrampilan
yang dimiliki, pengalaman kerja dan prestasi - prestasi yang pernah diraih.
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7. Yang terpenting, baca dan mengerti dengan baik jenis pekerjaan yang diminati, qualifikasi
yang diminta dan ‘job description’ nya. CV dan surat lamaran SANGAT DISARANKAN
sebisa mungkin lebih menonjolkan pengalaman/sertifikat yang berhubungan dengan
kualifikasi dan ‘job description’ yang diminta dalam iklan lowongan tersebut
.

Ini untuk membuat tim HR yang ‘menyaring’ surat lebih tertarik dengan kualifikasi kita.

8. Tetap berdoa kepada Allah agar diberi yang terbaik. Bisa jadi yang terbaik untuk kita bukan
yang kita inginkan

9. Jika dapat panggilan dan butuh info lebih banyak bisa menghubungi teman yang bekerja di
perusahaan tersebut atau hubungi kami di mailist pks qatar.
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