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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.4
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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Sfaturi pentru un CV reusit

 CV este prima si probabil ultima sansa de a-ti asigura un interviu. De
aceea este extrem de important ca CV-ul sa functioneze in favoarea ta si
nu invers. Foloseste-1 ca sa atragi atentia asupra puterii tale de munca,
asupra realizarilor tale, si asupra cunostintelor tehnice.
 Realizarile trebuie sa ocupe un loc important. Este foarte bine sa folosesti
o serie de verbe active, precum: am realizat, am planificat, am organizat,
am fost raspunzator pentru, am condus, etc. Nu este indicat sa folosesti tot
felul de semne pentru organizarea ideilor, un CV poate fi mai usor citit
daca este scris cursiv.
 Cronologia inversa. In momentul in care începi sa completezi experienta,
trebuie sa incepi cu ultimul loc de munca si apoi sa continui in aceeasi
ordine cronologica inversa cu urmatoarele, neuitand sa mentionezi numele
angajatorului, data de inceput si sfarsit a jobului, titlul jobului si o mica
descriere a acestuia, plus realizarile tale. Dacă iti cauti pentru prima oara
un job, atunci completeaza orice experienta relevanta, platita sau nu.
 Sinceritatea. Daca minti intr-un CV, nu numai ca nu iti faci nici un bine,
dar in acelasi timp il faci si pe posibilul angajator sa isi piarda timpul fara
un rost. Dar daca esti de parere ca cele trei veri pe care le-ai petrecut în
Franta, lucrand ca voluntar, te-au ajutat sa cunosti tara si cultura ei, atunci
spune-o!
 Aptitudini IT. Trebuie sa notezi absolut tot ceea ce stii sa faci in domeniul
calculatoarelor: cunostinte hardware, software, limbaje de programare,
baze de date, etc. Nu mentiona si lucruri pe care nu le-ai mai facut de
mult, sau mai rau, nu le-ai facut niciodată; daca la interviu esti intrebat
despre aceea operatie, vei parea ridicol, nestiind ce sa raspunzi.
 Educatia. Acorda o atentie la fel de mare si realizarilor tale din timpul
studiilor;
 Organizarea CV-uIui. Nu îti înghesui CV-ul si nu il pastra de doar o
pagina, daca mai ai ceva de spus. Daca e de 3 pagini nu e nici o problema
atata timp cat continutul este relevant pentru jobul la care tu ai aplicat.
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Daca posibilul angajator se va chinui sa citeasca CV-ul tau, isi va pierde repede
interesul.
 Greselile gramaticale. Nici un angajator nu va cauta o persoana care nici
macar nu s-a deranjat sa isi corecteze propriile greseli. Nu te baza pe o
vizionare rapida a CV-ului, citeste-1 de la capat de doua sau de trei ori cu
multă atentie.
 Doua perechi de ochi. Dupa ce l-ai verificat chiar tu, mai roaga pe cineva
sa iti citeasca CV-ul pentru ca ochiul inca neobisnuit cu acest material,
poate detecta cu usurinta greselile. Nu încerca sa iti completezi CV-ul
dintr-o singura data, intotdeauna intoarce-te la el si mai verifica-1 dupa
cateva zile.
 Referinte. Verifica-ti referintele inainte de a le folosi si evita sa folosesti
numele unei persoane care sa fie împotriva ta. Cei mai buni oameni pe
care trebuie sa ii folosesti pentru referinte pot fi angajatorul tau prezent
sau un profesor de la liceu.
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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