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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.9
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
profesionala

consiliere

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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Incepe ACUM!
Care este acel lucru care daca s-ar intampla ti-ar schimba radical
viata?
Poate un job la care visezi de mult timp si pe care daca l-ai obtine
te-ar face sa te simti implinit?

Sirul poate continua la nesfarsit, insa, un lucru este cert: ai vise sau
dorinte care daca s-ar indeplini ti-ar schimba intr-un fel sau altul
viata.
Si-atunci ma intreb oare CE MAI ASTEPTI?
Ai acces nelimitat la informatii diversificate datorita dezvoltarii
tehnologiei, ai dispozitive care te ajuta sa ramai conectat la surse de
internet in parc, pe strada sau in alte locatii in care accesul la
informatii era posibil doar daca aveai cu tine o carte, o revista sau
un ziar.

Ai oameni care te inspira prin ceea ce fac si cum gandesc.

Ai programe, proiecte, cursuri, training-uri, workshop-uri la care
poti aplica si participa.

Mai ramane sa ai VOINTA de a incerca, de a experimenta, de a
actiona, de a gresi, de a persevera, de a comunica, de a socializa, de
a te descoperi, de a te lasa inspirat, de a te lasa provocat, de a-ti
testa limitele etc.
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Este de retinut faptul ca, in acest moment, aventura profesionala este de
abia la inceput si ca orice traseu este si va fi presarat cu suisiri si coborasuri.
Poate ca diploma de absolvire nu va aduce imediat jobul dorit, insa este
important sa stiti cum sa o puneti in valoare pentru a fi mai aproape de ceea ce
va doriti.
- scoate in evidenta abilitatile, nu cunostintele de specialitate din domeniul
X. Indiferent de domeniul in care ai obtinut diploma aceasta poate fi
irelevanta pentru lumea de business din zilele noastre. De aceea, este mai
util sa identifici si sa evidentiezi abilitatile aplicabile si transferabile in
organizatiile si business-ul care te intereseaza.
- poziționeaza-te drept o potentiala sursa de inovatie – intrebarea imediata
ar fi “Cum sa fac asta, atata vreme cat exista altii cu experienta? “. Este
util sa gandesti pozitiv si sa constientizezi faptul ca ai o calificare si o
perspectiva diferite care pot fi exact ceea ce angajatorul are nevoie la
momentul respectiv;
- mentioneaza experienta efectiva in munca – Sunt mulţi absolventi care au
facut parte din diferite organizatii non-guvernamentale sau au participat la
internship-uri sau burse in domeniul lor. Aceste “scrisori de recomandare“
pentru lumea reala pot fi utile si relevante pentru potentiali angajatori.
- dezvolta si intretine o retea de contacte valoroase – Un aspect important
al diplomei de absolvire este acela ca te pune in contact cu multe persoane
care te pot ajuta la un moment dat pe parcursul traseului profesional.
Poate vei intalni oameni cu interese comune, doritori sa iti impartaseasca
din experientele lor, profesionisti cu care vei lega relatii valoroase.
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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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