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Lulusan SMK memang disiapkan untuk masuk ke dunia kerja setelah menyelesaikan studi
selama 3 tahun. Akan tetapi, pesatnya persaingan terkadang membuat peluang mendapatkan
pekerjaan menjadi berbeda-beda bagi setiap lulusan SMK. Selain terbatasnya jumlah lapangan
kerja dan skill, faktor kejelian dalam melihat peluang pun menjadi salah satu aspek yang juga
menentukan keberhasilan pasca menempuh pendidikan SMK. Berikut beberapa tips bagi
lulusan SMK agar sukses dalam melamar pekerjaan.

  

Kenali Potensi Diri

  

Pertama, mulailah melakukan komunikasi pada diri sendiri untuk melihat hal-hal apa yang
menjadi pusat peminatan. Cobalah untuk melihat kemampuan diri berkaitan dengan tingkat
pemikiran, komunikasi, dan ketelitian agar mudah diasosiasikan ke dalam berbagai tipe
pekerjaan yang sesuai. Misal, anak yang pemikir akan cocok pada pekerjaan konseptual, anak
yang komunikatif sangat cocok pada pekerjaan seperti penyiar dan marketing.

  

Mengonsep Diri

  

Setelah mengetahui potensi yang kita miliki, mulailah untuk menggali kemampuan diri dan
memetakannya pada sebuah konsep untuk mempermudah menunjukkan kemampuan Anda
terutama pada sesi wawancara kerja
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Lamaran Menarik

  

Mulailah untuk melakukan update pada surat lamaran dan CV Anda. Saat ini sudah banyak
referensi pembuatan CV modern yang bisa menarik perhatian HRD ketika melihat nuansa CV
yang berbeda dari Anda. Ini akan memberikan kesan kreatif pada Anda.

  

Trik Wawancara

  

Janganlah menganggap wawancara kerja sebagai introgasi kepolisisan. Anggaplah hal ini
sebagai suatu kegiatan bercakap-cakap dengan berpatokan pada pencitraan diri yang positif.

  

Jangan Linear

  

Memilih pekerjaan tak selamanya harus berpatokan pada jurusan yang selama ini Anda geluti.
Anda bisa mulai membuka pikiran bahwa Anda akan sukses dengan segala pekerjaan yang
menarik minat Anda. Percayalah segala macam hal bisa dipelajari.

  

Berbekal tips di atas, diharapkan seluruh lulusan SMK bisa lebih mempersiapkan diri dalam
melangkahkan kaki di dunia kerja yang penuh dengan persaingan ketat.   [DS]

  

Sumber gambar : www.duniaprofesional.com
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