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Восени минулого року в рекрутинг Ізмаїльського міськрайонного центру зайнятості
звернулася клієнтка Людмила А. з побажанням знайти їй роботу ландшафтного
дизайнера, посилаючись на свій 15-річний досвід в цій сфері і спеціальну вищу освіту.
Вона надала своє резюме, в якому добре висвітлила свою діяльність з озеленення та
благоустрою територій, з художньої організації садів, парків і присадибних ділянок.
Розповіла про створення унікальних ландшафтних комплексів, організації клумб,
квітників, рослинних композицій і про бажання зробити світ кращим і красивішим.
Ландшафтні проекти, виконані нею, є найкращим підтвердженням її кваліфікації, а також
очевидною рекламою її майстерності і рівня роботи (займалася улюбленою діяльністю в
Одесі – далеко від дому).

Її хороший смак і розвинена фантазія, інженерний склад розуму і велике творчий початок
стали для нас поштовхом в публікації на сайті центру зайнятості та сторінці у Facebook
інформації для майбутнього роботодавця – «Увага роботодавцю!!! Цікава пропозиція!!!
Знайомтеся: ландшафтний дизайнер!» http://izmailcz.com.ua/530-uvaga-robotodavtsyu-tsik
ava-propozitsiya
. Водночас порадили їй залишити
своє резюме у комунальному підприємстві «Житлосервіс», попередньо презентувавши
нашу протеже начальнику відділу кадрів. Так, по крупицях заявивши про себе в
соціальних мережах, центрі зайнятості, на підприємстві, заразом, набравшись терпіння,
ми отримали той результат, на який розраховували спочатку. Тактика виявилася
довгостроковою, але вірною.

Людмила А., прекрасно розуміючи, що результат швидким не буде, повернулася
працювати в Одесу. Але продовжувала вірити в диво – а раптом... Офіційна робота в
рідному місті, життя поруч з сім’єю – нічого особливого, але їй і це вже здавалося з
області неймовірного. Але нагорода у вигляді тієї вакансії, про яку вона мріяла, все-таки
знайшла нашу героїню.

До нас не часто звертаються за допомогою в підборі ландшафтного дизайнера, а якщо
чесно, то вперше. І це зрозуміло: містечко невелике, такого роду робота хіба що у
приватника... Тому дуже хотілося допомогти. І коли з’явилася заявка від підприємства
знайти заступника начальника управління з благоустрою та озеленення, то ми відразу ж
зв’язалися з нашою кандидатурою і з начальником відділу кадрів КП «Житлосервіс».
Домовилися про співбесіду (трохи відстрочену, так як наша клієнтка все ще перебувала в
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Одесі). Кадри йшли назустріч у всьому – в них було резюме претендента, наша
презентація здобувача, рекомендації роботодавця з останнього місця роботи і бажання
Людмили працювати. Першого жовтня відбулося логічне завершення – нам вдалося
офіційно працевлаштувати нашу заявницю на бажану роботу з гідним окладом. І саме
вчасно, адже у місті проводяться великомасштабні роботи по озелененню і
ландшафтному дизайнеру є де себе проявити. Тож завдяки Людмилі і всім, хто до цього
причетний – місто стане ще гарнішим та затишним.

«Дивовижне поряд» - скажете ви? Ні. Швидше, в цій історії переплелися відмінний
потенціал та висока мотивація претендента з нашим сильним прагненням допомогти.
Вона «заразила» нас своїм полум’яним бажанням творити, робити світ красивішим.
Хотілося хоч трохи стати «співучасником» цього дійства. І як не згадати Федора
Михайловича, його знамените «Краса врятує світ». Взаємне розуміння, дії в унісон
з’явилися запорукою закономірного фіналу, щасливої розв’язки в долі людини.

Ізмаїльський міськрайонний центр зайнятості
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