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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.3
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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Un pas inainte in alegerea CARIERE tale, dar nu in orice mod, ci intr-unul
INFORMAT!!!

Vrei sa-ti raspunzi la urmatoarele intrebari?
 Cum sa-mi inving frica de a începe un nou drum in viata ?
 Cum sa-mi aleg drumul cel mai potrivit spre atingerea OBIECTIVULUI propus?
 Cum sa-mi alcatuiesc un PLAN AL CARIEREI?

NO PROBLEM!!!

SPECIALISTII NOSTRI IN DOMENIU TE POT AJUTA!!!

In cadrul proiectului specialistii nostrii in domeniu iti ofera
INFORMATII despre:
 piata muncii, salarizare, legislatie
 oportunitati de cariera
 tehnici de prezentare la interviu
 pasii pe care trebuie sa-i urmezi in vederea angajarii
Mai mult decat atat, te asteptam la JobClub-urile din cadrul scolii in care inveti
pentru a beneficia de servicii specializate legate de problematica alegerii unei
cariere.
Inainte de a face orice plan de cariera este important sa stii cat mai
multe lucruri despre propria persoana.

ASOCIATIA ACTIUNI
SOCIALE PRIN METODE
EDUCATIVE ACTIVE

ASOCIAŢIA ATITUDINI
ŞI ALTERNATIVE

JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN

UNIUNEA EUROPEANĂ

John Holland a dezvoltat un test prin care se pot identifica sase tipuri de
personalitate: realist, investigativ, artistic, social, intreprinzator si
conventional. Fiecarui tip de personalitate i se potrivesc anumite locuri de
munca si in functie de interesele persoanei sunt preferate anumite activitati.
Conform teoriei lui Holland, succesul in cariera si satisfactia la locul de
munca depinde de potrivirea dintre cine suntem si ce trebuie sa facem.
Pentru a gasi un loc de munca care sa ni se potriveasca cel mai bine si sa ne dea
satisfactie, este important sa cunoastem cat mai multe lucruri despre propria
persoana inainte de a porni in explorarea pietei muncii.

Personalitate

Interesa

Autocunoastere

Competenta

Valori

Prin urmare, autoevaluarea, din punct de vedere al alegerii unei cariere,
presupune parcurgerea urmatorilor pasi:
 Stiu/cunosc posibilitatile mele reale de a ajunge sa fac ceea ce-mi
place, obtinand maximum de avantaje materiale.
 Pot vorbi cel putin 10 minute despre ceea ce stiu sa fac, despre
studiile mele, despre experienta de lucru sau cea de voluntariat,
despre caracteristicile personale in raport cu locul de munca pe care
il doresc.
 Pot explica de ce ma intereseaza locul de munca pentru care m-am
prezentat la interviu.
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 Sunt gata, intotdeauna, sa discut despre ceea ce am realizat pana
acum cu persoanele care m-ar putea angaja.
Pe de alta parte, evaluarea, de orice fel, are cateva beneficii esentiale:






cunoasterea punctelor tari si a limitelor;
recunoasterea vulnerabilitatilor;
identificarea scalei de valori personale;
identificarea potentialului de dezvoltare;
oferirea posibilitătii descoperirii aptitudinilor native, dincolo de profesia
aleasa

Afla cat mai repede cine esti, si CE POTI !!!

NU UITA!!!

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!!

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