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Fii informat!
Alege cariera care ţi se potriveşte!

Titlul proiectului: „Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii
unei Scheme de Garantare pentru Tineri în judeţul Alba”

Newsletter nr.2
Un om informat e un om puternic!
John Davison Rockefeller

Proiectul „Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme de
Garantare pentru Tineri în judeţul Alba, România” isi propune pe de o parte
sa informeze si sa consilieze tinerii in alegerea carierei iar pe de alta parte sa
ofere informatii privind antreprenoriatul.
Ti-ai pus vreodata una
din urmatoarele
intrebari:
o Vrei sa te
angajezi pentru
prima oara si iti
intrebi prietenii
ce fel de job ti sar potrivi?
o Iti e greu sa iti
alcatuiesti CVul?
o Vrei o parere
avizata legata de
capacitatile tale?

Proiectul va ofera:
o Consiliere in cariera: Informare si consiliere
profesionala
Informatii privind piata muncii, salarizare, legislatie,
oportunitati de cariera, tehnici de prezentare la interviu si pasii
pe care trebuie sa-i urmezi in vederea angajarii
In urma analizei aptitudinilor veti primi sugestii privind viitorii
pasi in cariera profesionala
( detalii suplimentare veti primi in cadrul Job-cluburilor din
fiecare scoala )
Vei primi asistenta in alegerea celor mai bune cai de educatie
pentru dezvoltarea ta personala si profesionala.
Suplimentar vei primi informatii cu privire la drepturile si
oportunitatile de a studia inafara tarii si de a-ti gasi un loc de
munca in tara sau in alte tari ale UE

o Informatii despre cum sa-ti deschizi propria
afacere
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Ai auzit cat de bine e sa ai propria ta afacere????

Vrei sa stii cum sa incepi, cum sa continui si cum sa-ti dezvolti propria
afacere?

STIM.... Si tu ai vrea sa ai afacerea ta, dar nu stii cum...
NO PROBLEM!!!

SPECIALISTII NOSTRI IN DOMENIUL
ANTEPRENORIATULUI TE POT AJUTA!!!

CUM??

Pentru a veni în sprijinul ideiilor tale de afaceri, incepand cu
luna Mai 2014 vom organiza un stagiu de formare în domeniul
antreprenoriatului in cadrul proiectului ”Realizarea unui parteneriat în
vederea stabilirii unei Scheme de Garantare pentru Tineri în județul Alba,
România”.

Stagiul de formare in domeniul antreprenoriatului, se va derula in
cadrul JOBClub-urilor, pe durata a 2 luni.

ASOCIATIA ACTIUNI
SOCIALE PRIN METODE
EDUCATIVE ACTIVE

ASOCIAŢIA ATITUDINI
ŞI ALTERNATIVE

JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN

UNIUNEA EUROPEANĂ

In cadrul proiectului specialistii nostrii in domeniul
anteprenoriatului iti ofera
asistenta pentru
intocmirea unui plan de afaceri pentru viitoarea ta
afacere!

In cadrul JobClub-urilor, incepand cu luna Mai 2014, se vor
organiza o serie de internshipuri in cadrul carora 80 de elevi de la
patru licee tehnologice din judetul Alba vor beneficia de ajutor in
vederea dezvoltarii ideilor antreprenoriale.
Astfel, veti beneficia pentru ideiile voastre de afaceri, de servicii
de consultanta:
Juridica

Finaciara
Marketing

Orar!!!

Nr.crt
Liceu/Localitate
Lic. Economic Alba Iulia
1
Lic. Tehnologic Blaj
2

Perioada cursului
26 mai - 30 mai
26 mai - 30 mai

Ora
14:00-17:00
14:00-17:00

3

Lic. Tehnologic Ocna Mures

02 iunie - 06 iunie

14:00-17:00

4

Lic. Tehnic Cugir

10 iunie - 14 iunie

14:00-17:00
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Poti beneficia de activitati de mediere electronica:

Prin intermendiul platformei interactive online www.cvact.ro ( Centrul
Vocational de Asistenta in Cariera a Tinerilor ) unde vei putea gasi informatii
utile referitoare la cerere si oferta de locuri de munca, calificare si formare
profesionala si dezvoltarea competentelor si a spiritului antreprenorial.
www.cvact.ro
INSCRIE-TE ACUM !!!!

Vino la Job Cluburi! Aici specialistii nostri iti stau la dispozitie cu:
 MODELE DE PLANURI DE AFACERI
 EXEMPLE DE PLANURI DE AFACERI ALE UNOR FIRME
 IDEI DE AFACERI

Nu ai idee ce cuprinde un plan de afaceri?

Iti spunem noi!
Sinteza planului de afacere:







Istoricul firmei si activitatea sa
Descrierea produselor/serviciilor
Definirea pietei
Organizarea firmei si managementului acestuia
Situatia economic financiara a firmei
Alte informatii
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Cuprinsul Planului de afaceri:
A. Descrierea afacerii
 Descrierea ideii de afaceri
 Descrierea firmei (forma juridica, data infiintarii, capital social,
domeniul de activitate, perspective de dezvoltare)
 Descrierea produselor / serviciilor
 Descrierea mediului in care evolueza afacerea
 Identificarea si analiza riscurilor
 Analizele SWOT şi PEST
B. Planul de marketing







Descrierea pietei
Segmentul de piata urmarit
Trendul pietei si cadrul legislative specific
Concurenta
Previziunea vanzarilor
Bugetul de marketing

C. Planul operational
D. Managementul afacerii
 Planul de productie
 Planul de management
E. Planul financiar
Anexe
- CV-uri echipa persoane cheie
- Oferte furnizori
- Detalii tehnologice si constructive
- Desen produs

Mult succes pe drumul care vrei sa pornesti!!!!
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