Idąc na spotkanie z przyszłym pracodawcą powinieneś zadbać o swój wygląd zewnętrzny.
Zrób dobre wrażenie!
Włosy:
-

powinny być czyste, fryzura modna i schludna,

-

nie powinny zasłaniać twarzy, aby w trakcie rozmowy pracodawca mógł widzieć
Ciebie, a Ty jego,

-

jeśli farbujesz włosy, ich kolor powinien być zbliżony do Twojego naturalnego, unikaj
intensywnych czerwieni, zieleni itp.),

-

zalecenia dotyczące włosów odnoszą się także do wąsów i brody. Lepiej zgolić!

Oddech – świeży, zęby umyte i zadbane.
Twój zapach – używaj dezodorantów antyperspiracyjnych, delikatnych perfum.
Dłonie i paznokcie:
-

czyste,

-

nie obgryzione,

-

bez śladów po nikotynie (usuniesz je pumeksem lub cytryną),

-

nie używaj zbyt jaskrawych lakierów, a lakier odpryskujący usuń, (dłonie skromne)

-

mężczyzna powinien nosić paznokcie krótko obcięte, kobieta może mieć dłuższe, ale
należy unikać przesady,

-

biżuteria w podstawowym składzie (reguła trzech elementów)!!!

Przykład:
Kobiety:
–

obrączka, pierścionek, zegarek i ewentualnie naszyjnik,

–

kolczyki, naszyjnik i pierścionek.

Mężczyźni - obrączka, spinki do mankietów lub krawata i zegarek.
Nawyki osobiste:
-

nie dłub w nosie,

-

nie żuj gumy,

-

nie zasłaniaj ust gdy mówisz,

-

jeśli masz katar, zachowaj szczególną ostrożność; Twoje kichanie i „cieknący nos”
mogą deprymująco wpływać na osoby, z którymi rozmawiasz. Pamiętaj również o
tym, aby w ich obecności nie oczyszczać nosa!

-

nie baw się swoimi włosami, nie przeczesuj ich, nie zaplataj warkoczy itp.

Ubiór:
1. buty – czyste, wypastowane, w stonowanych kolorach, kryte, panie powinny wybrać
buty na płaskim bądź średniej wysokości obcasie,
2. rajstopy – w kolorze naturalnym, grafitowym, czarnym, popielatym, bez oczek,
kolorowych wzorków, unikaj „kabaretek”,
3. spodnie – odpowiedniej długości, starannie wyprasowane, bez podwójnych kantów,
elegancki pasek, dżinsy zabronione!
4. spódnica – średniej długości (może być nieco przed lub za kolana, nigdy „mini”!),
5. koszula – najlepiej prezentuje się biała, możesz jednak ubrać kremową, szarą,
niebieską, fioletową. Ważne jest, aby nie miała pstrokatych kolorów i wzorków,
dopuszcza się kratkę i paski. Starannie wyprasuj i zapnij wszystkie guziki. Kobiety nie
powinny zakładać bluzek i koszul z głębokim dekoltem,
6. marynarka – dobrze skrojona, odpowiedniej długości,
7. dodatki – pasek do spodni, torebka, buty powinny być w tym samym kolorze,
8. ważny szczegół – długopis! Powinien być elegancki, to dobrze o Tobie świadczy.

