Способи обману при
працевлаштуванні

Не тільки в повсякденному житті, але і, на жаль, при
працевлаштуванні є ймовірність зіткнутися з обманом і
шахрайством. У пошуках роботи шукачі вакантного
місця можуть зіткнутися з пропозиціями прямих
роботодавців, в результаті яких претенденти не тільки
не отримають заслужену оплату, а витратять раніше
зароблені гроші.

Найбільш популярні способи
обману при працевлаштуванні
1. Під час співбесіди, отримавши запевнення у швидкому

отриманні значного окладу, здобувач, навіть не читаючи,
підписує документи. Одним з основних «бичів» є
консультації агентств з працевлаштування. А саме, коли
за зустріч встановлюється певна «такса», але порадники
переконують, що сплачена сума швидко повернеться, так
як їх клієнт незабаром отримає добре оплачувану роботу.
Однак здобувач після оплати послуг, як правило, починає
бігати з фірми у фірму, де на роботу його ніхто не чекає.

2.Тестові випробування. Дуже поширений спосіб
безкоштовного використання праці. Кандидату
пропонується пройти попереднє випробування,
суть якого полягає у виконанні певного роду
роботи (наприклад, переведення) за означений
час. І звичайно, виконання цієї випробувального
завдання не оплачується.

3. Нереально высока зарплатня
Прийом на роботу з
зарплатнею, в якій враховані
всі можливі і неможливі
премії і надбавки. Який
підступ? Реальна зарплатня
виявляється значно нижче
обіцяної, т. к. преміальні
виплачуються раз на квартал
або при 100% виконанні
встановленої нереальної
норми, і т. п. А трапляється
так, що, навіть
відпрацювавши у
роботодавця кілька років,
працівники премію і
надбавки не отримували
взагалі жодного разу.

4.Обов'язкове навчання
Уявний роботодавець
наполягає на необхідності
провести оплату і пройти
навчання, без якого
неможливе виконання
роботи за озвученою
вакансією

Однак після навчання з'ясовується, що
претендент не пройшов за конкурсом або
«не пройшов атестацію». В результаті Ви,
як кандидат, в процесі так званого
навчання не тільки не отримуєте оплату за
роботу, але і самі платите

5. Випробувальний термін

Під приводом «випробувального терміну» праця
кандидата на вакантну посаду використовують у
своїх цілях, і навіть без оформлення трудових
відносин. А через кілька місяців, ошелешують
працівника фразою: «Ви нам не підходите».

6. «Сіра зарплатня»
Офіційний заробіток являє собою
мінімальний розмір оплати праці,
неофіційний – в рази більше. Даний
розрахунок поширений в приватних
організаціях. Здобувач погоджується – адже
гроші платять, але в разі звільнення в
трудову або соціальну відпустку, в період
хвороби і тим більше при розрахунку пенсії
з'ясовуються значні грошові втрати.
Замість простою — відпустку без
збереження оплати. Соціальні гарантії, які
держава надає працівнику, як більмо на оці
роботодавця. У даного обману існує безліч
видів: замість оформлення простою з вини
роботодавця примушування працівника
взяти відпустку без збереження заробітної
плати, оформлення навчальної відпустки
як щорічної трудової відпустки і т. д.

7. Мережевий маркетинг
Кадрові відділи компаній, що займаються мережевим
маркетингом, готові всіма правдами і неправдами зазивати
шукачів. Вони обіцяють високу заробітну плату, соцпакет,
хороший колектив, що зручно розташований офіс – все що
завгодно скажуть кандидату по телефону, крім того, чим
компанія дійсно займається.
Дізнатися правду
можна, тільки
витягнувши з
менеджера по
підбору персоналу
назву компанії, а
потім самостійно
зайнятися пошуком
інформації про неї.

8. Туристичні поїздки
Шахраї від турбізнесу заманюють
народ тим, що пропонують вакансії,
які настільки гарні, що віриться
насилу. Вам ніби то надається
можливість стати менеджером по
туризму (навіть якщо немає
досвіду), отримуючи високу
зарплатню і здійснюючи постійні
поїздки за кордон. Дуже заманливо!
На ділі вас заманюють в свої мережі
продавці таймшерів. Спочатку
пропонують пройти платне
навчання, потім купити пробний
рекламний тур, адже вам
доведеться розбиратися в тому,
менеджером чого збираєтесь стати
надалі. В якості практики ви повинні
будете продати кілька рекламних
турів вашим знайомим, але гроші за
це отримаєте не ви, а фірма - адже
це ж учбова задача!
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Як не попастися на
вудку
шахраїв
?
1. Ні за що не плати

2. При проходженні навчальних курсів, вимагай ліцензію
3. Не погоджуйся на випробувальний термін без
укладення трудового договору(обов'язкова консультація
юриста)
4. Не погоджуйся на тестові випробування
5. Не погоджуйся, якщо у запропонованій вакансії не
вказані конкретну назву посади і набір функціональних
обов'язків.
6. Не звертай уваги на оголошення, розміщені на
стовпах або в транспорті.
Не довіряй візиткам, які
роздають на вулиці. Солідні
фірми так працівників не шукають.
7. Прочитай відгуки про компанії

