
  دوباره فکر کن: استخدام                               

تا زمانی که کاري را خودتان انجام نداده اید و با آن کار آشنا نشده اید شخصی را در استخدام نکنید. به این 

نفر را  عد یکبجام دادن کار و آشنا شدن با کار را فرا بگیرید با آن کار آشنا شده و طریقه خوب ان دلیل که

  استخدام کنید. 

ی توانید بدون آن فرد و ببینید م ،استخدام نکنیدمشابه او اکر فردي را از دست دادید فوراً فرد دیگري را 

  شاید دریابید به آن پست اصالً نیازي ندارید.پست او به کار ادامه دهید یا نه 

  د آن زمان می توانید فردي را استخدام کنید.اگر حجم کارتان زیاد شد و نتوانستید پاسخگوي کار خود باشی

  از استخدام افرادي که به آنها نیاز ندارید پرهیز کنید حتی اگر فکر می کنید او فرد فوق العاده اي است.

تا می توانید از استخدام افرادي که دوست و آشنا معرفی می کند اجتناب کنید، به این دلیل که اگر کار 

ند شاید به خاطر آن دوست نتوانید او را از سیستم خود بیرون کنید. اگر هم خود را خوب انجام نداد

خوب انجام داد استخدام  استخدام کردید شرط بگذارید که به صورت امتحانی کار می کند و اگر کار خود را

  می شود. 

  اگر نیاز مبرم به استخدام افراد داشتید به تدریج استخدام کنید و نگران از دست دادن نیروهاي خود نباشید.

شخصی که رزومه ندارد ی را که رزومه خوبی دارد به صدل خوش به رزومه افراد نباشید و شخهیچ وقت 

  جیح ندهید و در شروع کار آنها را می توانید بهتر بشناسید. تر

همیشه به افراد یک بار شانس بدهید تا خودشان را ثابت کنند. در یک تجربه شخصی براي کار با برادرم به 

یک شرکت تولیدي رفتیم که نیاز مبرم به نیرو داشتند بعد از مصاحبه، فرد مصاحبه کننده، زمانی که متوجه 

در هستیم به برادرم گفت: یک نفر از شما را استخدام می کنیم ولی رئیس شرکت به دلیل اینکه نیاز شد برا

  به نیرو داشت گفت: هر دو را استخدام کنید.

بعد از یکماه از شخصی که مسئول مصاحبه بود دلیل را جویا شدم و گفت: به این دلیل هرکسی را که با هم 

درست وظیفه خود را انجام نمی دادند و با یکدیگر وقت تلف می کردند، ردیم دوست و آشنا بودند استخدام ک

ولی شما دو برادر اینطور نبودید و درست کارتان را انجام دادید. بعد از شش ماه برادرم مسئول تمام نیروهاي 

  آنجا شد و من هم مسئول یک بخش دیگر آن شدم.

  

 


