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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.5
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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Unde gasim locuri de munca?

Astazi, oamenii isi cauta un loc de munca utilizand diferite
modalitati. Astfel, cu cat mai multe metode folositi, cu atat este
mai mare probabilitatea de a va gasi un post de lucru.
Distingem doua metode de cautare a unui loc de munca:
traditionale si netraditionale.
I. Metoda traditionala

Anuntul - Una dintre cele mai vechi si simple metode de cautare a unui
post de lucru este informarea din anunturile publicate de eventualii angajatori in
numeroase publicatii, ziare publicitare, ziare nationale, reviste economice,
publicatii de specialitate etc.

Agentiile pentru ocuparea fortei de munca - Agentiile nationale pentru
ocuparea fortei de munca reprezinta niste agentii publice care, prin activitatea
lor, incearca sa ajute la recrutarea fortei de munca, a candidatilor la posturile
vacante facute publice de catre diversi angajatori de pe teritoriul intregii tari.
Serviciile de consultanta oferite de catre aceste agentii sunt gratis, ele
functionand in interesul comunitatii.
Pentru a afla mai multa informatie despre Agentia Nationala pentru Ocuparea
Fortei de Munca, puteti accesa pagina Web a agentiei (www.anofm.ro) - Oficiul
fortei de munca ne poate pune la dispozitie liste cu locurile de munca vacante.

Bursa Locurilor de Munca sau Targul de forta de munca - se
realizeaza contactul direct dintre agentii economici si persoanele aflate in
cautarea unui loc de munca. Avantaje: se poate observa care sunt tendintele
pietei muncii, care sunt meseriile cele mai cautate.
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Candidatura directe: din proprie initiativa ne prezentam la sediul firmei
sau expediem prin posta C.V.-ul si o scrisoare de prezentare, oferindu-ne
serviciile. De asemenea intram intr-o baza de date si astfel si participam la
procesul de recrutare atunci cand se ivesc posturi vacante.

II. Noi metode de cautare a unui loc de munca

Internetul - O metoda moderna de cautare a unui post de munca este cea
via / prin intermediul posibilitatilor pe care ni le ofera Internetul. Nu este
intamplator ca tot mai multi, in special generatiile mai tinere, incearca sa-si
gaseasca postul visurilor prin intermediul Internetului, iar odata cu cresterea
numarului celor care isi cauta un loc de munca on-line, creste si numarul
ofertelor de pe Web.
Site-uri utile:
www.bestjobs.ro
www.resurseumane.ro
www.ejobs.ro
www.myjob.ro
www.jobsearch.ro
www.munca.ro
www.bursamuncii.ro
www.e-cariere.ro

ASOCIATIA ACTIUNI
SOCIALE PRIN METODE
EDUCATIVE ACTIVE

ASOCIAŢIA ATITUDINI
ŞI ALTERNATIVE

JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN

UNIUNEA EUROPEANĂ

Nu uitati!!!
Tinerii cu varsta cuprinsa 15 si 18 ani vor putea
munci maximum sase ore pe zi, cu o pauza minima de
30 de minute, dar nu mai mult de 30 de ore pe
saptamana. Contract de munca pe durata determinate. Conform actului normativ
adolescentii cu varsta de cel putin 16 ani pot incheia un contract de munca in
calitate de salariat pentru desfasurarea unei munci usoare, care nu le afecteaza
securitatea, sanatatea sau dezvoltarea, si fara sa-i impiedice sa frecventeze
scoala. Tinerii care se afla in vacanta vor putea lucra cu contract de munca pe
durata determinate. Angajatorul este obligat sa informeze tinerii, in scris, asupra
eventualelor riscuri si asupra tuturor masurilor luate in ceea ce priveste
securitatea si sanatatea lor. De asemenea, este obligat sa informeze, in scris,
parintii sau reprezentantii legali ai copiilor angajati asupra tuturor acestor
masuri.

Scoli implicate:
o Liceul Tehnologic - Ocna Mures
o Liceul Tehnologic “ Timotei Cipariu” - Blaj
o Colegiul Tehnic I.D. Lazarescu - Cugir
o Colegiul Economic “ – Dionisie Pop Martian” – Alba Iulia
Perioada de implementare: 1 Ianuarie 2014 – 31 Decembrie 2014
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