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Cum sa atragi job-uri de top?
Un material realizat de Eduard Radu. “Ziarul de
Joburi”
O cautare clasica a unui nou loc de munca
presupune in general sa trimiti zeci, daca nu sute
de CV-uri, sa te inscrii in cel putin doua, trei site-uri
de recrutare si daca mai ai rabdare si putere, sa
dai si sfoara in tara catre toti prietenii tai ca iti cauti
de lucru. E un proces lung, obositor si care iti
poate pune la grea incercare rezistenta si
increderea in tine.
In acelasi timp auzim de prieteni, cunostiinte sau
rude de ale noastre care nici macar nu trebuie sa
caute sa se angajeze, ci doar sa accepte sa
mearga la interviurile la care sunt invitate? Oare
este adevarat ? Oare chiar sunt persoane care
sunt angajate fara sa caute in mod activ sa se
angajeze?

Raspunsul este DA, chiar se intampla. Si se
intampla pentru un motiv foarte simplu: acele
persoane care au credibilitate castigata pe piata.
Pe parcursul experientei de Manager de Resurse
Umane in firmele in care am lucrat, am observat si
chiar organizat propunerea de oferte de angajare
unor oameni cu care colaboram sau doar ne
cunosteam, chiar fara ca acestia sa-si caute un loc
de munca acolo. Astfel de exemple merita studiate
pentru ca ele prezinta situatia sublima pe care ar
trebui sa ne-o dorim fiecare dintre noi.
Imaginati-va urmatoarea situatie: primesti un
telefon, persoana se introduce; resprezinta o firma
mare, cu o buna reputatie pe piata, care fie te
cunoaste direct fie este interesata sa angajeze
profesionisti ca si tine si care ar fi foarte incantata
daca ai fi interesat/a sa discuti oportunitatea care
s-a invit. Dai cateva informatii despre tine prin
telefon, ulterior esti invitat la interviu, mai urmeaza
un interviu dupa care un ultim interviu, totul intr-o
perioada scurta de timp, pentru ca se grabesc sa
nu te piarda. Totul se intampla in cateva
saptamani. Cateva zile mai tarziu primesti telefonul

cel mai important: au luat decizia sa-ti faca o oferta
de angajare pe care o studiezi si pe care o
accepti.
Stiu sigur ca in momentul de fata, cel putin
jumatate dintre dumneavoastra, veti spune: “Bine,
bine... astea sunt povesti, eu niciodata n-am sa
ajung in situatia asta, eu acum am nevoie de un
job mai bun”. Din punctul de vedere al unui
“coach” de cariera, fiecare dintre noi poate ajunge
in situatia asta, daca reusim sa deschidem ochii si
sa intelegem cateva principii de baza.
Ce anume trebuie sa facem pentru a ajunge intr-o
astfel de situatie?
Solutia pe care am extras-o din ultimii 7 ani
petrecuti ca manager de resurse umane in
companii multinationale de prim rang, in Romania
si in lume, este urmatoarea: CREDIBILITATE.
Pentru mine CREDIBILITATEA este compusa din
doua elemente: un CARACTER puternic si
dobandirea unui set de COMPETENTE CRITICE.
CARACTERUL puternic este construit si mentinut
prin gradul de seriozitate, integritate, ambitia si
determinarea de a obtine rezultatele dorite. Este
un lucru pe care colaboratorii tai il vor realiza de la
primul contact cu tine si aceasta impresie li se va
accentua in timp, pentru ca marea calitate a unui
caracter adevarat este stabilitatea in timp. Probabil
ca te intrebi, “Dar ce ma fac daca simt ca nu am
acest caracter in momentul de fata?”. In nici un
caz nu trebuie sa ridicam din umeri si sa plecam
mai departe dezamagiti. Caracterul se construieste
si educa in timp, mai ales printr-un proces
constient de disciplina si de automotivare. Asta
trebuie sa facem si noi.
COMPETENTELE CRITICE sunt acele abilitati,
care aplicate zi de zi, dau nastere la rezultate
extraordinare. Competentele critice sunt abilitatea
de comunicare concis si la obiect, abilitatea de a
lucra in echipa si abilitatea de a analiza si rezolva
probleme. Ele nu sunt un dar exclusiv, dat numai
unora dintre noi la nastere, ci sunt lucruri care se
pot invata si perfectiona prin practica.
Nu este greu sa vedem acum de ce profesionistii
care dau dovada de CARACTER si de
COMPETENTE CRITICE devin atat de credibili,
incat lumea mica de afaceri afla despre ei, ii
contacteaza si le ofera job-uri fara ca acestia sa
aplice pentru ele.
Intrebarea care merita sa o consideram acum este
"ce pot EU sa fac pentru a-mi dezvolta
CARACTERUL si COMPETENTELE CRITICE?"
astfel incat sa-mi creasca si mie sansele sa fiu
contactat/a de firme, in loc sa caut eu urmatorul
loc de munca daca va fi cazul.
Solutii de dezvoltare profesionala si personala sunt
acum disponibile tuturor. Fie ca alegi un o varianta

de auto-dezvoltare prin carti, fie ca apelezi la un
“coach” in cariera, fie ca alegi sa frecventezi
seminarii deschise despre construirea carierei,
important este sa realizam cu totii ca toate aceste
lucruri sunt posibile, sunt accesibile, dar vin cu o
singura conditie: aceea de a avea ambitia si
determinarea de a actiona sustinut. Succes!

Drepturile salariatului. Dreptul de
acces la formarea profesională

Articol furnizat de www.legislatiamuncii.ro
Exercitarea unei profesii sau meserii presupun,
desigur, o anumită pregătire profesională, un anumit
nivel al cunoştinţelor de specialitate. Dar, această
pregătire nu poate să rămână aceeaşi pe întreaga
durată a raportului juridic de muncă, ci ea trebuie să
ţină pasul, să corespundă schimbărilor determinate
de progresul tehnico-ştiinţific, de extinderea
automatizării producţiei, creşterea complexităţii
proceselor economice, de noile cerinţe manageriale.
Nerespectarea acestei obligaţii poate avea, printre
altele, consecinţa necorespunderii profesionale, la un
anumit moment dat, ceea ce va determina
concedierea salariatului în cauză.
Este posibil ca aceasta să fie raţiunea pentru care
printre drepturile salariatului, la art. 39 alin. 1 lit. g)
din Codul muncii, se specifică şi dreptul la acces la
formarea profesională.
Actualul Cod al muncii consacră un întreg capitol
formării profesionale. În acest context se stabileşte
expres că planul de formare profesională - obligatoriu
pentru fiecare angajator - face parte integrantă din
contractul colectiv de muncă (art. 195 alin. (2)).
Atenţie!
În baza principiului general al negocierii individuale
(discutat şi de noi), modalitatea concretă de formare
profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata,
precum şi orice alte aspecte legate de formarea
profesională fac obiectul unor acte adiţionale la
contractele individuale de muncă .
Formarea profesională iniţiată/ propusă de angajator
nu înseamnă că îi obligă pe salariaţi să o şi urmeze.
Salariaţii trebuie să vrea să urmeze această
pregătire. Desigur, cine o urmează este promovat,
poate primi un spor la salariu, iar cine nu... s-ar putea
ca în timp să nu mai fie calificat corespunzător.
De aceea, pentru a nu se interpreta o clauză de
formare profesională în sensul că salariatul a fost
obligat de patron să semneze, pentru o formare
profesională iniţiată de patron, vă sfătuiesc ca la
angajare sau înainte de începerea pregătirii salariatul
să depună la societate şi o cerere în care să solicite
el participarea la formarea profesională.

Aşadar, formarea profesională este un drept, dar are
în oglindă şi dreptul angajatorului de a profita de pe
urma calificării upgradate a salariatului.
Numai că şi dreptul angajatorului de a se bucura de
calificarea nou dobândită are o limitare: Art. 198 alin.
(1) din Codul muncii s-a modificat, în sensul că nu
mai conţine o perioadă stabilită de lege de interzicere
a plecării salariatului. Înainte interdicţia viza 3 ani.
Acum, logic, nu mai e vorba de trei ani, ci pot fi 2 sau
5 sau cât se înţeleg părţile (pentru că e vorba de un
act adiţional, deci de acordul ambelor părţi).
Însă clauza nu trebuie să ducă la înrobirea
salariatului (că poate interveni instanţa) DAR pentru
termene rezonabile (2-5 ani, cu perioade mai mari
pentru sume mai mari sau pentru calificări mai înalte)
şi dacă salariatul e de acord (act adiţional)
angajatorul s-ar putea să fie în câştig şi indirect
salariatul tot în câştig - deoarece angajatorul îl trimite
mai liniştit la cursuri mai costisitoare.

Art. 199 Codul muncii republicat
(1) În cazul în care salariatul este cel care are
iniţiativa participării la o formă de pregătire
profesională cu scoatere din activitate, angajatorul va
analiza solicitarea salariatului împreună cu sindicatul
sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor.
(2) Angajatorul va decide cu privire la cererea
formulată de salariat potrivit alin. (1), în termen de 15
zile de la primirea solicitării. Totodată angajatorul va
decide cu privire la condiţiile în care va permite
salariatului participarea la forma de pregătire
profesională, inclusiv dacă va suporta în totalitate
sau în parte costul ocazionat de aceasta.
Art. 200
Salariaţii care au încheiat un act adiţional la
contractul individual de muncă cu privire la formarea
profesională
pot
primi
în
afara
salariului
corespunzător locului de muncă şi alte avantaje în
natură pentru formarea profesională.
Cert este că persoanele trimise de unităţi la şcoli sau
la cursuri de calificare ori perfecţionare, care nu-şi
respectă angajamentul luat de a lucra într-o unitate
după absolvirea şcolii sau cursului, o anumită
perioadă stabilită de lege, sau, prezentându-se, o
părăsesc mai înainte de împlinirea termenului stabilit,
ori li se desface contractul de muncă din motive ce le
sunt imputabile, sunt obligate să restituie cheltuielile
făcute, după caz, integral sau proporţional cu timpul
pentru care s-au obligat să presteze muncă dar nu
au lucrat.
E adevărat, salariatul nu poate fi obligat la plata a
mai mult de suma cheltuită de angajator cu
participarea la cursul sau stagiul profesional

respectiv. De asemenea, subliniem că finalitatea
clauzei de restituire nu este privarea salariatului de
dreptul său de a demisiona şi nici limitarea excesivă
a acestui drept prin fixarea unei sume de plată,
exagerate sau disproporţionate, în caz de
nerespectare a termenului convenit.
Un drept al angajatorului ce poate fi exercitat
abuziv
În suma ce trebuie restituită angajatorului nu pot fi
incluse salariile plătite angajatului în timpul cursurilor
sau stagiilor de formare profesională. Perioada
pentru care salariatul s-a obligat să muncească în
folosul angajatorului după absolvirea cursurilor sau
stagiilor nu este similară cu o garantare a locului de
muncă, aşa cum este cazul în situaţia clauzei de
stabilitate, contractul individual de muncă putând
înceta prin acordul părţilor, ca urmare a actului de
concediere al angajatorului sau în situaţiile în care
are loc încetarea de drept.

Este adevarat ca angajatii tineri au mai multe
prejudecati decat cei mai in varsta?
Conform studiului mentionat mai sus, tinerii din
generatia Y, cei nascuti intre anii 80’ si 90’, sunt mai
critici privind capacitatea profesionala a celorlalti, si
mai ambitiosi cand vine vorba de oportunitatile oferite
de cariera si de obiectivele lor profesionale in
comparatie cu ceilalti colegi mai in varsta. Inainte de
a trage concluzii asupra modului in care colegii si
supervizorii sai se descurca la locul de munca, tinerii
angajati au tendinta de a folosi varsta drept criteriu
de analiza. De asemenea, 40% dintre tineri au
recunoscut ca vârsta sefului le influenteaza
perceptia asupra capacitatilor acestuia, generatia
Y vrand sa fie instruita de catre supervizori inaintati
in etate deoarece se presupune ca au mai multa
experienta. Cu toate acestea, cercetatorul Sean
Lyons sustine ca si generatia personelor nascute
intre 1946 si 1964, numita si generatia baby
boomers, are idei preconcepute privind tinerii
perceputi ca fiind rasfatati si egoisti, si ca avand
asteptari nerealiste legate de recompense si laude.
Cand esti tanar simti ca ai mai multe oportunitati

În situaţia în care contractul de muncă încetează
ca urmare a acordului societăţii comerciale,
salariatul nu datorează contravaloarea cursurilor
de specialitate.

Cum influențează vârsta viața
profesională
Nu e un secret faptul ca obiectivele tale profesionale
și modul prin care iți atingi aceste teluri sunt
influentate de varsta pe care o ai. Cu alte cuvinte,
poti avea asteptari diferite de la viata profesionala in
functie de varsta. Până si felul in care ii vezi pe
ceilalti colegi si pe supervizorii tai se schimba odata
cu trecerea timpului.
Studiul facut de compania Spherion in 2014 a
demonstrat ca atitudinea pe care angajatii o adopta
fata de potentialul lor profesional si fata de abilitatile
colegilor si sefilor sai depinde de varsta lor.

Tinerii au o viziune mai putin limitata asupra
obiectivele lor profesionale. In timp ce cei mai in
varsta sunt dispusi sa lucreze pe un post entrylevel mai multi ani, tinerii angajati considera ca
indrumarea lor le asigura o evolutie profesionala
constanta si deci pot avansa rapid in cariera.
Aceasta generatie vrea sa isi faca auzite ideile, vrea
sa i se ofere oportunitatea de a se dezvolta personal
si profesional la locul de munca, si de a-si depasi
limitele. Ei nu vor sa stagneze, aflandu-se intr-o
continua schimbare.
Acestia cred si ca tineretea lor le poate aduce
avantaje de care cei mai in varsta nu au parte. Doua
treimi dintre tineri cred ca datorita varstei lor, li se
ofera mai multe oportunitati, in timp ce 55% dintre
angajatii mai in varsta considera ca varsta lor
reprezinta un impediment pentru evolutia lor
profesionala. Cu toate acestea, cum ramane cu
faptul ca cei mai in varsta au mai multa experienta,
fapt care ar trebui sa ii ajute sa treaca peste limitele
impuse de varsta?

Milioane de oameni se confrunta cu teama de a fi
concediati nu pentru ca nu au experienta si abilitatile
necesare ci din cauza varstei lor inaintate. Sunt
destul de raspandite miturile conform carora angajatii
mai in varsta sunt rigizi, isi iau prea multe zile libere
din cauza sanatatii subrede, si nu fac fata tehnologiei
avansate. Este adevarat ca tinerii sunt mai rapizi insa
cei mai in varsta lucreaza cu mai multa rabdare si
stiu cum sa faca fata stresului.
Pentru a putea trece peste diferentele specifice
fiecarei varste si peste prejudecati, este esential sa
adopti o atitudine pozitiva care se bazeaza pe
compromisuri, incredere si intelegere. Daca faci
parte din generatia baby boomers este bine de stiut
ca primul pas pe care trebuie sa il faci pentru a a-ti
schimba ideile preconcepute despre tinerii angajati
este sa constientizezi potentialul acestora. Odata ce
iti dai seama de valoarea lor, esti dispus sa ii privesti
cu mai multa indulgenta si sa le impartasesti propriile
aspiratii. Celor care fac parte din generatia Y le este
recomandat sa isi priveasca colegii si supervizorii
mai in varsta cu respect, oferindu-le in acelasi timp
sansa de a-i indruma. Realizand faptul ca generatia
baby boomers poate fi un adevarat sprijin datorita
experientei acumulate de-a lungul anilor, tinerii au
ocazia sa isi atinga mai usor obiectivele profesionale.

Negocierea salariului - intre
planificare si comunicare
Negocierea salariului pare sa fie o activitate
cunoscuta numai de catre manageri si specialistii din
resurse umane.
Articolul 39 din Codul Muncii prevede ca salariatul
are dreptul la negociere atat individuala, cat si
colectiva. Insa de la teorie pana la practica este un
proces mult mai elaborat.
Asadar, cum poate un simplu angajat sa isi
negocieze salariul si sa primeasca si un raspuns
pozitiv?
Angajatul trebuie sa stie ca negocierea presupune
parcurgerea a patru etape: stabilirea obiectivelor,
strategia, riscuri si cadrul de desfasurare.
Obiectivul anagajtului este marirea salariului,
strategia s-ar rezuma la o activitate pozitiva in cadrul
firmei. Riscurile privesc posibilitatea unui raspuns
negativ la solicitare.
Pentru a obtine o marire de salariu, angajatul ar
trebui sa isi planuiasca intr-o oarecare masura
activitatea in cadrul organizatiei. De asemenea,
trebuie sa aiba rezultate bune, sa cunoasca
tendintele pietei privind salariul postului pe care il
ocupa si sa se inscrie in schema de salarii a

companiei. De fapt,
angajatul trebuie sa
constientizeze ca are de realizat proiecte pe care sa
le realizeze cat mai rapid si cat mai bine pentru firma.
Cadrul de desfasurare ar implica tot ce tine
de negocierea directa, in momentul cand angajatul
este fata in fata cu patronul firmei. In negocierea
directa, angajatul trebuie sa stie ca aproximativ 70%
din mesajele transmise sunt mesaje non-verbale.
Gesturi, atitudine, mod de a vorbi, zgomote transmit
semnale daca interlocutorul este sigur sau nu pe
propriile cuvinte. Aflat in fata patronului, angajatul
trebuie sa fie hotarat si sa aiba o atitudine pozitiva.
Este importanta argumentarea oricarei afirmatii si
oricarei cereri. In cadrul acestor discutii sunt de evitat
comparatiile cu salariul altor colegi.

Chiar daca atitudinea managerului este rigida,
negativa, nerabdatoare si inflexibila, este bine ca
starea de spirit sa se mentina pozitiva, deschisa si
cat mai constanta, indiferent de cursul discutiei.
Numarul maxim de argumente si detalii care vor
putea fi retinute de catre sef este de cinci - sapte,
cele cu adevarat relevante pentru companie. De
asemenea, la inceput argumenatarii trebuie plasate
detaliile cele mai simplu de acceptat de catre sef,
apoi cu unul - doua eventual mai discutabile, pentru
a termina cu un argument imbatabil, de genul: oricum
exact in aceasta perioada se stabilesc promovarile si
bugetele.

Sugestii privind întocmirea CV-ului
CV-ului reprezintă "cartea de vizită" pe care o
trimiteţi potenţialului angajator, precum şi mijlocul
prin care îl convingeţi să vă acorde o întrevedere în
care dumneavoastră veţi avea posibilitatea să vă
prezentaţi compeţenţele, aptitudinile şi interesele
profesionale.
Neexistând un format ideal de Curriculum Vitae sau
o modalitate unică de a elabora un CV, este indicat
să întocmiţi unul care să vă reprezinte, să vă pună în
valoare calităţile personale şi abilităţile profesionale

şi să vă asigure trecerea în următoarea etapă a
procesului de angajare, respectiv interviul.
Curriculum Vitae este un document care trebuie,
după lectură, să stârnească angajatorului interesul şi
dorinţa de a întâlni personal candidatul.
În mod curent, sunt folosite 3 tipuri principale de
Curriculum Vitae:
• Cronologic, în care istoricul profesional este
prezentat în ordine cronologică (începând cu cele
mai vechi informaţii); acest tip de CV este
recomandat atunci când aveţi o experienţă
profesională relevantă şi este vizat un post din
acelaşi domeniu în care aţi lucrat până în prezent;
• Funcţional, în care se accentuează principalele
atuuri şi competenţe, capacitatea de adaptare, fără a
face referire la istoricul profesional; acest tip de CV
este recomandat celor care nu dispun de experienţa
profesională şi îşi caută un prim loc de muncă sau
care doresc să îşi schimbe domeniul de activitate.
• Anticronologic: este cel mai utilizat tip de CV, iar în
cadrul lui datele sunt prezentate în ordine invers
cronologică (începând cu cele mai recente
informaţii).

Exemplu model C.V. european

cronologică - de la cel mai recent post de muncă
până la cel mai vechi. Încercaţi să vă descrieţi
experienţa într-un mod cât mai succint şi cât mai
interesant! În plus, subliniaţi modul în care abilităţile
şi cunoştinţele tale corespund cerinţelor postului şi
nevoilor angajatorului. Daca este primul loc de
muncă, se recomandă să fie omisă integral această
rubrică, iar în secţiunea informaţii suplimentare pot fi
precizate stagiile de practica şi perioadele de
voluntariat. Puteţi adaugă o rubrică de "Calităţi
personale" în care să puneţi accentul pe motivaţia
dumneavoastră pentru învăţare şi dezvoltare, pe
capacitatea ta de adaptare, pe trăsături precum:
seriozitate, perseverenţa, meticulozitate etc.
• Educaţie şi formare constituie secţiunea în care
sunt menţionate diplomele obţinute, specializarea,
titlurile academice, premiile, formele de învăţământ
urmate şi cursurile de formare profesionala absolvite,
anii şi instituţia care le-a organizat. Diplomele şi
certificatele enumerate în C.V. îl ajută pe angajator
să-şi facă o idee despre cunoştinţele pe care le-ai
achiziţionat şi despre calitatea pregătirii tale
profesionale.
• Abilităţi extraprofesionale/Informaţii suplimentare
constituie secţiunea în care sunt menţionate
elementele/atuuri care vă vor departajeaza de ceilalţi
candidaţi situaţi la acelaşi nivel ca pregătire şi
experienţa profesională exemplu: cunoaşterea uneia
sau a mai multor limbi străine, în deţinerea unor
abilităţi dezvoltate de operare PC, în obţinerea
permisului de conducere, etc.

Structura unui C.V.
• Datele de Identificare - Precizaţi numele şi
prenumele, data naşterii, genul, adresa, numărul de
telefon şi adresa de e-mail dacă este cazul. Dacă
locuiţi în alt oraş decât cel natal, puteţi include atât
adresa permanentă, cât şi adresa domiciliului flotant
pentru a putea fi găsit mai uşor de angajator.
• Obiectivul profesional sau Locul de muncă vizat
- acest paragraf trebuie să fie exprimat clar şi precis,
în maxim 4 rânduri şi fie să includă formularea unui
obiectiv concret în cariera pentru următorii ani, fie să
indice postul/posturile de muncă pe care doreşti să le
ocupi (nivelul de carieră, denumirea concretă a
postului vizat şi domeniul ocupaţional care vă
interesează).
• Experienţa profesională constituie partea cea mai
importantă a unui C.V. pentru că oferă informaţii
despre competenţele tale profesionale care pot fi
valorificate imediat de angajator. Aici trebuie să
menţionaţi locurile de muncă anterioare: numele şi
adresa firmelor/instituţiilor angajatoare, denumirea
postului, perioada angajării, responsabilităţile şi
sarcinile principale. Această secţiune include toate
experienţele pe care le consideraţi relevante pentru
actuala candidatură. Vă recomandăm să vă ordonaţi
experienţele profesionale anterioare în ordine invers

Regulile de scriere a unui C.V. sunt:
• Trebuie să fie un document promoţional, clar,
concis şi scris corect;
• Trebuie să fie uşor de parcurs şi de înţeles;
• Este obligatoriu ca C.V.-ul să fie redactat pe
calculator!
• Este indicat să nu depăşească 2 pagini A4, scrise
pe o singură parte;
• Aspectul trebuie să fie sobru şi îngrijit (coală albă
de calitate, aşezare în pagina corespunzătoare, text
aerisit şi organizat în paragrafe, fără ştersături,

corecturi cu pastă, fără greşeli gramaticale sau
ortografice);
• Informaţiile nu sunt prezentate sub forma unor
propoziţii, ci sintetic, sub forma unor enumerări (ex:
Implementarea
sistemului
de
managementul
performanţelor;
• Elaborarea fişelor de post;
• Aplicarea, verificarea şi probarea normelor de
lucru);
• Evitaţi expresiile care vă dezavantajează şi care vă
dezvăluie punctele slabe;
• Fiţi sinceri şi oferiţi date reale despre cunoştinţele şi
realizările dumneavoastră;

Structura unui interviu
În mod curent, interviul de angajare presupune
parcurgerea următoarelor etape:
• Introducere: se stabileşte contactul vizual cu
intervievatorul, se exprimă un zâmbet cald, se
adoptă o postură adecvată. Se recomandă să vă
îmbrăcaţi curat şi cu gust, în mod adecvat situaţiei,
să ajungeţi cu câteva minute mai devreme, să
aduceţi copii ale CV-ului, să aveţi hârtie de scris, pix;
• Întrebările preliminare: de obicei angajatorul începe
discuţia; chiar este bine să vă pregătiţi câteva fraze /
formule de început, de genul "Înţeleg că acest post
implică …";

• Elaborează un C.V. profesionist (nu include
informaţii şi poze foarte personale, adresa de e-mail
sau porecle utilizate în relaţia cu prietenii, detalii
despre aspectul tău fizic)
• Dacă vi se solicită ataşarea unei fotografii,
utilizează o poza oficială, recentă şi de bună calitate;
• C.V.-ul se poate modifica în funcţie de oferta de
angajare şi specificul postului urmărit pentru a
accentua competenţele profesionale şi calităţile
personale potrivite.
• Întrebările centrale: vizează deprinderile şi
cunoştinţele necesare ocupării postului. În astfel de
situaţii:

Sugestii privind interviul de
angajare
În situaţia în care CV-ul şi Scrisoarea de intenţie
înaintate de dumneavoastră a trezit interesul
conducerii companiei la care aţi aplicat, înseamnă că
aţi parcurs etapa de preselecţie/ recrutare şi veţi fi
invitat la interviul de angajare.

- se pot discuta anumite cazuri;
- se prezintă o situaţie şi se cere să analizaţi
posibilele soluţii şi implicaţii (de exemplu, „explicaţi
de ce consideraţi că firma X este mai eficientă în
producerea unor servicii …”);
- Se adresează întrebări situaţionale: de exemplu
„descrie şi analizează o situaţie în care echipa din
care aţi făcut parte a fost incapabilă să rezolve un
conflict. Ce rol aţi avut în cadrul echipei ?” (jocuri de
rol);
• Întrebări din domeniul de specialitate, evaluarea
cunoştinţelor;
• Întrebări legate de firmă - specificul ei, obiective,
strategii;
• Întrebări tip „brainteasers” – la care răspunsul
evident nu e neapărat cel corect;

Acesta constă într-o discuţie care are drept scop
schimbul
de
informaţii
privind
activitatea
dumneavoastră, în principal, profesională, în care
ambele părţi urmăresc obţinerea unor date esenţiale.
În acest context aveţi ocazia de a demonstra
calităţile şi competenţele deţinute, interesele şi
aşteptările dumneavoastră profesionale.

• Întrebări cu caracter mai general, de exemplu: „care
sunt realizările dvs. pe plan profesional?; care sunt
punctele tari/slabe?; cum v-aţi descrie prietenii?; de
ce aţi renunţat la jobul anterior?; care sunt pentru
dvs. cele mai importante aspecte ale unui job?; ce aţi
vrea să se ştie despre dvs. şi nu este precizat în
CV?; de ce credeţi că sunteţi calificat pentru acest
post, etc.?”
Este bine să vă pregătiţi câteva întrebări despre
organizaţie/post, dar să le evitaţi, în primul interviu

sau în prima parte a acestuia, pe cele legate de
salarizare, avantaje, concedii, prime.

Exemple de întrebări tipice utilizate în cadrul unui
interviu:
• De ce doriţi să fiţi angajat la noi?
• De ce doriţi să prestaţi meseria de ...?
• Ce ştiţi despre meseria de ...?
• Aţi mai lucrat într-o meserie ca aceasta sau una
înrudită cu ea?
• Cum aţi aflat despre intenţia noastră de a angaja un
om pe postul de ...?
• Ştiţi să faceţi lucrul X?
• Ce experienţă de muncă aveţi în domeniul Y?
• Ce calităţi personale vă fac să credeţi că aţi fi
potrivit pentru acest loc de muncă?
• Sunteţi capabil să lucraţi în condiţii de stres?
• De ce v-aţi părăsit/aţi renunţat la ultimul loc de
muncă?
• Ce planuri aveţi pentru viitor? Sunteţi capabil să vă
perfecţionaţi continuu în meseria Z?
• Cum v-aţi gândit să realizaţi acest lucru?
• În încheiere, aveţi şansa să vă exprimaţi din nou
interesele, să subliniaţi cum capacităţile personale
vor servi firmei în atingerea obiectivelor sale.
ATENŢIE !
Evitaţi următoarele greşeli:
• Aspect vestimentar neadecvat
• Atitudinea pasivă, indiferentă

• De cele mai multe ori, politica de intervievare a
examinatorului vizează cunoaşterea cât mai exactă
de către candidat a meseriei în care se presupune că
va lucra. Întrebările cu conotaţii de apreciere
personală (de ex.: Ce calităţi personale vă fac să
credeţi că aţi fi potrivit pentru postul...?) sau cele
referitoare la motivele pentru care v-aţi părăsit ultimul
loc de muncă ascund veritabile capcane.
• Întrebând despre planurile dvs. de viitor sau despre
disponibilitatea dvs. pentru învăţare/ perfecţionare/
dezvoltare profesională, angajatorul doreşte, de fapt,
să se lămurească asupra devotamentului, nivelului
de implicare, seriozitate, asupra capacităţii de
perfecţionare continuă.
• Dacă cel care vă intervievează este curios să afle
ce vă interesează legat de postul respectiv sau de
activitatea firmei, el are ca scop nedeclarat să se
lămurească cât de mult vă doriţi să ocupaţi acel post
sau doar sunteţi în căutarea unui loc de muncă
temporar, un „serviciu de supravieţuire".
• Dacă, eventual, angajatorul vă sugerează să puneţi
întrebări, nu ezitaţi. Dar procedaţi cu atenţie! Alegeţi
doar acele întrebări relevante care să vă lărgească
orizontul de prezentare a locului de muncă dorit.
Spre exemplu:
„Ce va trebui să fac ca...?"; „Cine va fi şeful meu
direct?"; „De la cine pot învăţa mai multe despre...?"
etc.
Sugestii pentru succesul interviului de angajare:
• Încercaţi să fiţi cât mai naturali şi relaxaţi;
• Exprimaţi un ton pozitiv, optimist;
• Dacă vi se solicită descrierea unor slăbiciuni,
menţionaţi lecţii învăţate din greşeli, evitaţi descrierile
negative;
• Precizaţi experienţe relevante din cariera
dumneavoastră, care să demonstreze că puteţi
executa sarcinile de serviciu în mod corespunzător;
• Dacă nu aţi înţeles întrebarea, rugaţi să vi se
reformuleze;
• Trimiteţi o scrisoare de mulţumire după câteva zile
de la interviu şi reafirmaţi-vă

• Accentuarea deosebită a salarizării
• Gesticulaţii exagerate, supărătoare
• Întârzierea la interviu
• Lipsa tactului, a diplomaţiei
• Indecizia
• Incapacitatea de a face faţă unei critici
În afară de greşelile tipice, există şi „capcane" care
pot apărea în desfăşurarea interviului la angajare,
după cum urmează:

Când vă pregătiţi pentru interviu, să aveţi în vedere:
ora şi locaţia interviului; numele corect şi poziţia
intervievatorului; să cunoaşteţi cât mai multe date
despre companie.

Sugestii privind scrisoarea de
intenţie
Scrisoarea de intenţie sau scrisoarea de motivare
este un document sintetic care însoţeşte C.V.-ul în
vederea solicitării unui loc de muncă. În majoritatea
situaţiilor, ea reprezintă primul contact stabilit cu
angajatorul şi poate fi unica şansă de a va evidenţia
trăsăturile
de
personalitate,
competenţele
profesionale şi punctele forte.
Spre deosebire de C.V., scrisoarea
reflecta stilul personal, aspectele
particularizează, capacitatea de
profesionalismul şi abilitatea de a vă
piaţă a muncii teribil de concurenţiala.

de intenţie va
care vă fac
argumentare,
evidenţia pe o

Rolul scrisorii de intenţie este acela de a descrie
motivaţia care a stat la baza alegerii companiei şi a
respectivului post pe care intenţionati să-l ocupaţi,
dar şi de a vă pune în valoare pregătirea, abilităţile,
interesele şi calităţile personale care vă fac
candidatul potrivit pentru poziţia disponibilă în
organizaţie.
Mai mult decât atât, este indicat să vă manifestaţi
disponibilitatea faţă de compania vizată şi să
demonstraţi viitorului angajator că îi cunoaşteţi
obiectivele şi nevoile organizaţionale specifice şi că
puteţi contribui major la îndeplinirea lor.

respectiva scrisoare de intenţie. Prezentaţi-vă şi
precizaţi motivul expedierii acestei scrisori, indicând
destinatarului postul vizat şi sursa din care a fost
obţinută informaţia referitoare la disponibilitatea
acestuia. Dacă nu a fost publicat un anunţ de
angajare, manifestaţi-vă dorinţa de lucra în domeniul
de activitate respectiv în funcţie de preferinţele
dumneavoastră,
experienţă
acumulată
şi
performanţele atinse.
• Cuprinsul: Conţine informaţii cu privire la
concordanţa existentă între abilităţile dumneavoastră
şi cerinţele postului pe care îl vizaţi. Astfel, într-unul
sau două paragrafe succinte trebuie să explicaţi
motivele şi interesele pentru poziţia sau compania
respectivă şi în ce mod calităţile, competenţele şi
experienţa dobândită de dumneavoastră corespund
profilului cerut. Într-un mod succint şi concis,
prezentaţi studiile absolvite şi cursurile de formare
profesională care vă recomandă pentru postul vizat,
oferiţi exemple concrete şi evidenţiaţi modul în care
puteţi contribui la eficientizarea activităţii companiei.
Prezentaţi, într-un mod cât mai atractiv, punctele
forte, aptitudinile, valorile, realizările şi rezultatele
obţinute până în prezent. Aveţi grijă să nu repetaţi
informaţiile cuprinse în C.V., însă insistaţi asupra
acelor aspecte care pot fi de interes pentru
angajatorul respectiv. De asemenea, amintiţi
persoanele care vă pot recomanda şi pot oferi
informaţii suplimentare despre dumneavoastră (ex :
profesori, foşti angajatori).
• Finalul scrisorii: Formulaţi concluziile, menţionaţi
disponibilitatea pentru o viitoare întrevedere,
mulţumiţi destinatarului pentru atenţia şi timpul
acordate şi încheiaţi într-o notă optimistă scrisoarea
după
care
nu
uitaţi
să
o
semnaţi.
Regulile de bază în redactarea unei scrisori de
intenţie sunt:
• Trebuie să fie scurtă şi la obiect: nu se întinde pe
mai mult de o pagină;
• Poate fi scrisă de mână sau redactată la calculator;
• Este adresată unei persoane corect identificate,
precizându-i-se numele: Directorului general, dl G
Popescu / Specialistului Resurse Umane, d-na Emilia
Ionescu;
• Aspect îngrijit, impecabil (coală albă A4 de bună
calitate şi perfect curată, scris lizibil, aranjarea
textului în pagina, păstrarea marginilor, utilizarea
unui font uşor de citit);

Structura unei scrisori de intenţie cuprinde:
• Partea de identificare a expeditorului/ candidatului
(nume, telefon, e-mail si adresa) şi a destinatarului/
angajatorului (nume şi funcţie) apare în antetul
paginii;
• Introducerea: Conţine informaţii cu privire la cine
sunteţi şi care este motivul pentru care trimiteţi

• Sunt prezentate informaţii utile, care vă pun în
valoare şi care vă ajută să vă distingeţi de ceilalţi
candidaţi;
• Nu exageraţi în privinţa atuurilor şi realizărilor şi nu
menţionaţi aspectele negative;

• Formulaţi propoziţii/fraze clare şi concise, grupaţi-le
în paragrafe în funcţie de teme şi utilizaţi un limbaj
adecvat, profesionist;
• Verificaţi de mai multe ori pentru a evita greşelile
gramaticale şi ortografice;
• Spre deosebire de C.V., fiecare scrisoare de
intenţie pe care o trimiteţi se adaptează şi
personalizează în raport cu specificul companiei şi al
postului vacant. Nu trimiteţi o scrisoare de intenţie
standard!
• Demonstraţi-vă motivaţia pentru obţinerea postul
respectiv, prezentaţi-vă disponibilitatea pentru o
întâlnire directă şi menţionaţi datele de contact;
• La finalul scrisorii de intenţie semnaţi-vă pentru a o
personaliza.

Tehnici psihologice utile în
obținerea unui loc de muncă
Astăzi, într-o piață competitivă este mai greu decât
oricând să ieși în evidență la un interviu de angajare,
față de ceilalți candidați. După ce ai urmat toate
sfaturile: te-ai documentat în prealabil despre firmă,
te-ai îmbrăcat profesional, ai sosit mai devreme și tot
restul, acum începi să vorbesti, dar cum poți să-i
impresionezi pe angajatori? Deciziile de angajare nu
se iau doar în funcție de abilități și experiență. Se
bazează, de asemenea, pe impresia pe care o creezi
și ce inspiri la momentul interviului. Iată mai jos
câteva tehnici care te pot ajuta să oferi
intervievatorului sentimentul că tu esti cel potrivit.

2. Controlează-ți răspunsurile
Intervievatorii pun adesea întrebări despre cum ai
rezolvat situații dificile în trecut. Ți-ai pregătit,
probabil, un răspuns, dar afișezi oare calitățile pe
care le caută angajatorul?
Pentru a oferi un răspuns impresionant, cercetătorii
sugerează că ar trebui să subliniezi cum ai controlat
tu situațiile dificile. Angajatorii vor să vadă că tu iei
inițiativa.
3. Vorbește cu tine
Cei mai mulți dintre noi vorbim cu noi înșine din când
în când pentru a ne spori performanța în multe
domenii ale vieții. Se spune adesea că a vorbi cu tine
este un semn de nebunie sau că ai citit prea multe
cărti de auto-ajutor.
Ei bine, poate te străduiești prea tare, dar în
contextul interviurilor – unde se numește “autoghidare verbală” – se pare că funcționează. Îți poți
spune lucruri care să te motiveze: “Voi intra în
cameră sigur pe mine!” sau “Pot să zâbesc și să îi
strâng ferm mâna angajatorului”. Puteți aplica
punctele menționate sau altele în orice altă situație.
Doar nu vorbi cu tine cu voce tare și în fața
interviatorului.

1. Fii carismatic dar nu te auto-promova
Un studiu realizat pe 116 studenți proaspăt
absolvenți, care își caută un job, confirmă acest
lucru. Studenții care au făcut cea mai bună impresie
la interviu au fost cei mai lingușitori: au lăudat
organizația, au complimentat intervievatorul, au
arătat entuziasm, au discutat interese comune, au
zâmbit și au menținut contactul vizual.
În paralel, s-a observat că auto-promovarea a fost
ineficientă. Angajatorii nu au făcut o diferență prea
mare atunci când studenții vorbeau despre abilitățile
lor, aptitudinile lor și evenimentele la care au
participat. De asemenea, nu au fost de mare ajutor
nici notele ridicate obținute în cadrul facultății.
Deci, cu toate că angajatorii spun de multe ori că
experiența și calificarea sunt cei mai importanți
factori în alegerea persoanei potrivite pentru locurile
de muncă, acest studiu tinde să contrazica. Cel mai
probabil, firmele i-au considerat pe respectivii
studenți potriviți pentru companie datorită abilității lor
de a fi carismatici.

4. Crează-ți imagini mentale
Dacă atleții de top pot folosi imaginile mentale ca să
îți îmbunătățească performanța, atunci de ce nu poți
face asta și când te pregătești pentru un interviu?
Într-un studiu, jumatate din participanți au fost instruți
să se vizualizeze încrezători în forțele proprii în
cadrul unui interviu. Apoi și-au imaginat că interviul a
mers bine și au fost acceptați la locul de muncă. Cei
care s-au folosit de imaginile mentale s-au comportat
mai bine la un interviu de angajare simulat decât cei

care nu au fost instruiți. Grupul instruit a fost și cel
mai putin stresat.
5. Nu zâmbi fals
Tot limbajul pozitiv al corpului ajută de obicei la a
face o impresie bună: zâmbetul, contactul vizual, o
înclinare ușoară și orientarea corpului. Toate aceste
comportamente non-verbale influențează pozitiv
intervievatorul .
Acestea fiind spuse, încercă să eviți zâmbetul fals.
Un zâmbet fals la un interviu provoacă rezultate
nefavorabile în evaluări spre deosebire de un zâmbet
sincer. Același lucru este adevarat pentru tot limbajul
corpului, care ar putea să pară prea fals.
6. Faimoasa strângere de mână
În timp ce vorbim despre limbajul corpului, am putea
menționa la fel de bine strângerea de mână. Este
greu de crezut că o strângere de mână face
diferența, dar studiile o dovedesc...
Într-un studiu s-a constatat că o strângere de mână
de “bună calitate” aduce recomandări de angajare. În
acest studiu, importanța unei strângeri ferme a fost
mai mare pentru femei.

Să ne facem plăcuți în cadrul interviului este cel mai
important factor, problema apare atunci când nu știm
cum dezvăluim aceste puncte slabe fără a ne strica
imaginea în fața angajatorului. S-au făcut teste dacă
revelațiile nocive trebuie făcute la începutul sau la
sfârșitul unei interacțiuni.
S-a descoperit că atunci când cineva a vorbit din
start despre punctele slabe, a fost mai apreciat de
ascultatori decât cei care au le-au menționat la
sfârșit. Se pare că onestitatea este revigorantă deci
intervievații ar trebui să înceapă cu slăbiciunile lor.
Exact opusul este adevărat pentru punctele forte.
Dacă începi cu punctele forte vei fi considerat
lăudăros; punctele tari fac o impresie mai bună dacă
sunt lăsate la sfârșit, ca și cum acestea au fost
scoase cu forța din tine.
Dacă părăsești sala interviului lăsând o impresie
extraordinară, angajatorii vor ține cont de această
impresie când vor delibera.
9.Încearcă să nu folosești ticuri verbale (cum ar
fi: știi, poate etc.)
Dacă folosești același limbaj pe care îl folosești când
vorbești cu prietenii, este foarte posibil să nu fii
considerat profesionlist și probabil să nu fii angajat.
Evită expresii folosite zi de zi, folosește un limbaj
elevat, profesional.
10.Fii unic!
Ai învățat aceleași vechi răspunsuri la aceleași vechi
întrebări de la interviu. Dar este înțelept să faci acest
lucru dacă îți dorești să iesi în evidență?

7. Fii defensiv (dacă este necesar)
Multe sfaturi susțin evitarea unui moment de
defensivă din partea ta. Oamenii spun că nu ar trebui
să te scuzi pentru lipsa experienței sau pentru
defecte. Acest lucru nu este întotdeauna adevarat.
De fapt, unele cercetări sugerează că nu trebuie să
îți faci griji despre a fi defensiv, dacă situația o cere.
Atunci când au apărut probleme într-un interviu de
angajare simulat, solicitanții care s-au scuzat, și-au
exprimat remuscările și au promis că nu se va
întâmpla din nou, au fost evaluați mai bine decât cei
care nu au fost defensivi.
8. Fii în avans cu privire la punctele slabe
Toți am “omis” să trecem în CV punctele slabe, dar e
mai bine să încercăm să le ascundem sau să fim
cinstiți și să le menționăm?

Un studiu recent a constatat că persoanele
intervievate care răspund la întrebări standard în
moduri noi sunt în avantaj. La diferite tipuri de locuri
de muncă, vârste și niveluri de educație, au
descoperit că ratingurile intervievatorului au fost mai
mari pentru cei care au dat răspunsuri noi. Acest
lucru poate fi explicat deoarece răspunsurile noi sunt
mai usor de amintit și de memorat.
11.Mergi la training
Dacă încă nu ești sigur de reușită la interviu, mergi la
un training specializat.
Coaching-ul te va încuraja să afișezi corect limbajul
corpului, să intri în grațiile intervivatorului și să
comunici mai bine abilitățile și experiența. Cercetările
sugerează
că
trainingul
îmbunătățește
preformanțelor oamenilor la interviu și în această
economie aveți nevoie de fiecare avantaj! În plus,
cursurile de calificare adaugă un plus de experiență
și cunostințe în CV-ul tău.
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