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Oportunitati de instruire/formare

pentru

candidatura/aplicarea la un loc de

munca

Pentru a asigura activitatii desfasurate de Assessmentcenter un efect pozitiv, trebuie
garantat ca rezultatele obtinute vor fi introduse intr-un traseu de orientare profesionala,
intr-un program de calificarea sau la candidatura/aplicarea pentru un loc de munca.
Utilizatoarele proiectului GCAC – femei emigrate – cauta in tara/natiunea gazda un loc
de munca care sa corespunda aptitudinilor/competentelor lor reale. Ele trebuie, deci, in
primul rand, sa poata folosi in cautarea unui loc de munca, rezultatele care au aparut pe
parcursul procesului din cadrul Assessmentcenter.

Un rezultat al Assessmentcenter este, cu siguranta, clarificarea pe care paticipantele au
dobindit-o,

in

timpul

parcursului

de

Assessment,privind

propriile

lor

aptitudini/competente si pe care, cu mai mare cunostinta de cauza, reusesc sa le
prezinte si sa le formuleze eficient.
De asemenea, la sfarsitul parcursului Assessmentcenter va fi eliberat certificatul de
partecipare, care atesta si descrie aptitudinile/competentele observate. Certificatul ar
putea fi chiar si prezentat angajatorului.
Activitatile de

Assessmentcenter sunt de fapt cunoscute deja de catre

firme ca

instrumente de selectare si dezvoltare a personalului si le este recunoscuta valabilitatea
in vederea dovedirii performantelor profesionale ale candidatului.
In contextul Assessmentcenter pentru femei emigrate, pe care il realizam la LIFE e.V la
Berlin ne-am gindit si la alte oferte ce ar putea sa faciliteze candidatele in cautarea unui
loc de munca.
In

anii

trecuti

am

integrat

dezvoltarea

parcursului

de Assessmentcenter

“candidatura/aplicarea pentru un loc de munca”, care ar fi ajutat utilizatoarele sa-si
evidentieze aptitudinile /competentele observate in timpul

Assessmentcenter, fie in

scris, fie oral, pe parcursul candidaturii/aplicarii.
In cele ce urmeaza se descriu Workshop-urile.
1. Documentatia pentru angajare – Curriculum Vitae si scrisoarea de intentie
Mai mult decat in trecut, angajatorii se asteapta ca cei care candideaza sa se prezinte
in concordanta cu profilul de lucru oferit. Candidata va trebui sa gaseasca argumentele
potrivite pentru a dovedi ca este persoana potrivita pentru postul oferit, si aceasta nu
doar la interviu, ci si in documentatia care trebuie prezentata pentru selectie.
Cea mai buna calificare nu va folosi la prea mult, daca nu va fi bine prezentata. Primul
contact cu angajatorul este facut, de regula, prin scrisoarea de intentie si Curriculum
Vitae. Ambele, deci, vor trebui sa prezinte cat mai bine motivatia, personalitatea si
aptitudinile candidatei.

Obiectivele Workshop-urilor pentru compunerea unui Curriculum Vitae si a unei scrisori de
intentie sunt, asadar:
Candidatele stiu care este continutul principal al documentatiei pentru candidatura/aplicare
Candidatele cunosc indicatiile standard pentru Curriculum Vitae si pentru scrisoarea de intentie
Candidatele isi compun Curriculum Vitae si un exemplu pentru scrisoarea de intentie

Numarul de participanti la grupul de lucru

•

La Workshop-urile pentru compunerea Curriculum Vitae si a scrisorilor de intentie nu vor
trebui sa participe niciodata mai mult de 5 utilizatori, aceasta intrucat
consultantul/coordonatorul trebuie sa lucreze individual cu fiecare participanta la
compunerea documentelor.

1.1 Procesul Workshop-ului „ Cum sa scrii un Curriculum Vitae
Durata: 2 x 5 Ore
Pregatire
Participantelor li se va cere inainte de a incepe, sa-si aduca propriul Curriculum Vitae.
Pasul 1
Dat fiind faptul ca nu toate participantele sunt obisnuite cu traseul aplicarii, la inceputul
Workshopului se vor confrunta cu urmatoarele intrebari:
•

Ce documente va trebui sa contina un dosar pentru candidatura/aplicare?

•

Cum ar trebui sa fie compusa o scrisoare de intentie?

•

Cum pot sa ma prezint pe mine insami si calificarile mele in cel mai potrivit mod?

•

Ce trebuie facut cu partile slabe ale Curriculum Vitae?

•

Ce trebuie evidentiat in mod deosebit la candidaturile/aplicarile online, pe e-mail sau pe formulare
web?

Pasul 2
Participantelor li se explica formatul standard, cu diferitele posibilitati de a compune un
Curriculum Vitae. (a se vedea materialul de lucru: 'Sugestii pentru realizarea unui Curriculum
Vitae interesant')
Pasul 3

Fiecare participanta lucreaza la propriul Curriculum Vitae. Ea primeste sugestii pentru
optimizarea continutului si layoutul documentului din partea coordonatorului/consultantului si a
celorlalte participante.
Pasul 4
Fiecare participanta lucreaza acasa la compunerea propriului Curriculum Vitae. Dupa care, in
partea urmatoare prezinta direct noul sau Curriculum Vitae si primeste feedback-ul.
1.2 Procesul Workshop-ului “Cum sa scrii scrisoarea de intentie”
Durata: 5 ore
Pregatire:
Participantele cauta un loc de munca pe placul lor in anunturile din ziare sau pe Internet.
Pasul 1
Participantelor li se explica modul standard de compunere a unei scrisori de intentie cu layout-ul
corespunzator (a se vedea material de lucru: ‘Ce ar trebui sa contina o scrisoare de intentie?' si
Candidatura/Aplicare spontana')
Pasul 2
Fiecare participanta creeaza o scrisoare de intentie pentru locul de munca ales in faza
pregatitoare.
Pasul 3
Fiecare scrisoare va fi fotocopiata si predata fiecarei participante, care primeste propriul
feedback, sfaturi si sugestii pentru formularea scrisorii din partea coordonatoarei/consultantei si
a celorlalte participante.
Pentru cele care nu sunt in masura sa-si formuleze intentia in limba materna a tarii/natiuni
gazda se sugereaza ca coordonatoarea/consultanta sa se ocupe si de corectarea greselilor de
ortografie si lingvistice, pentru a garanta un scris perfect. Aceasta operatie poate fi facuta la
sfarsitul Workshop-ului.

1.3 Materiale de lucru pentru compunerea Curriculum Vitae si a scrisorii de
intentie
Sugestii pentru realizarea unui Curriculum Vitae interesant
Scrieti-va Curriculum Vitae in mod simplu si clar

Un Curriculum Vitae nu e altceva decat o sinteza schematica a vietii dvs lucratoare. Folositi-l pentru a atrage
atentia asupra ceea ce constituie punctele dvs forte. In timpul interviului, in schimb, puteti intra mai in detaliu. Cu
o formulare simpla, veti putea usura destinatarului cititul. Compuneti-va Curriculum Vitae in blocuri.
Descrieti cu date cronologic descrescatoare si fara omisiuni.
Incepeti pornind de la locul de munca actual si continuati cronologic in trecut. Furnizati numele si adresa
sediului fiecarui loc de munca cu data (in luni) a inceputului si sfarsitului perioadei cat l-ati ocupat. Descrierea
postului si o scurta sinteza a activitatilor intreprinse. In cazul in care incepeti acum iar aceasta este prima oara
cand cautati de lucru, descrieti oricum, experientele dvs de lucru, chiar daca de fapt, nu au fost platite.
Adaptati CV-ul dvs la fiecare angajator.
Angajatorii prefera aplicatiile potrivite cu cerintele lor. Aceasta inseamna ca daca sunteti in cautarea unui post in
sectorul informatic, evidentiati in mod special experientele pe care le detineti pe aceasta ramura.
Corectitudine
Nu are rost sa introduceti in Curriculum Vitae date ireale. Ar putea parea o idee buna simularea unei experiente
de lucru de 6 luni, dar daca ar urma sa fiti descoperite, ati putea pierde locul de munca. Este bine si sa nu va
subevaluati in descriere. Daca, de exemplu, in timpul sederii dvs de trei luni in Franta pentru o munca neplatita
ati invatat multe despre cultura tarii, imbunatatind competentele dvs lingvistice, mentionati acest lucru.
Voluntariat
Mentionati si pozitii de voluntariat, de exemplu in conducerea unei Cooperative, a unui Grup de “autoajutor” in
reprezentarea unei Asociatii Studentesti sau a scenografiei intr-un spectacol de teatru. Toate acestea denota de
fapt, ca sunteti o persoana ocupata si plina de initiativa.
Corecturi ortografice
Daca CV-ul dvs este plin de greseli de ortografie, va ajunge, cu siguranta, la cosul de gunoi. Niciun angajator
nu va oferi locul de munca unei persoane care nu stie sa prezinte o scriere fara greseli. Nu va incredeti doar in
corecturi care sunt realizate de programul din calculatorul dvs.

Ce ar trebui sa contina o scrisoare de intentie?
De unde am aflat informatia?
- de ex. Din anunt, de la cunostinte etc.
De ce ma intereseaza tocmai acel post?
- ex. Tocmai pentru ca dispun de experienta de ani in sectorul respectiv sau pentru ca sunt interesata sa
experimentez ceva nou si doresc sa mi se dea alte sarcini.
Ce anume este atragator pentru mine in locul de munca si in firma?
- ex. faima, specializarea etc.
Care experiente, aptitudini si capacitati mi le voi pune la dispozitie?
- ex. experienta profesionala, permis de conducere
Ce anume ma califica in mod special pentru aceasta pozitie.

- ex. sinteza calificarilor si experientelor mele
Ce caracteristici ma descriu mai bine?
- ex. flexibilitate, rabdare, creativitate
De ce caut un nou loc de munca, vreau sa-mi schimb profesia? (a se formula in sens pozitiv)
- ex. ‘As vrea sa experimentez noi provocari' … 'pentru ca mi-ar placea o noua activitate' … ‘Pentru ca, in
sfarsit, am gasit ceea ce imi doresc'
Ce alte aptitudini am dobandit (eventual si in momente in care nu am fost angajata)?
Cand as putea sa incep activitatea la noul loc de munca?

Candidatura/Aplicarea spontana
Ne prezentam la firme mici, sau mari?
Candidaturile/Aplicarile spontane au sens atat la firme mari, cat si la firme mici. Firmele mari apreciaza
candidatii care demonstreaza ca sunt motivati. Cele mici deseori nu fac publicitate pentru toate
posturile, deci apreciaza candidaturile/aplicarile spontane.
Cautarea posibililor angajatori prin Internet
Firmele sunt potentiali angajatori cand programeaza integrarea unor noi colaboratori. Deci este
important de verificat pe Internet “Bursa locurilor de munca” pentru a gasi companii care cauta personal.
Este foarte practic deoarece aici se poate gasi posibilul interlocutor si chiar si numarul lui de telefon.
Astfel, s-a facut primul pas.
Participarea la targuri care au stand cu oferte de munca
Multe companii cauta pe cont propriu contactul cu cei care cauta de lucru si organizeaza un stand propriu
in cadrul targurilor, unde isi prezinta firma sau fac chiar invitatii pentru vizitarea sediului.
Definirea propriului profil
Inainte de fiecare aplicare, acea persoana care cauta de lucru ar trebui sa-si defineasca propriul profil. In
acest scop ar putea fi utile chestionarele in care sunt cerute profile specifice, care provin din Burse de
locuri de munca de pe internet, in ele sunt cerute cunostinte specifice, soft skills, caracteristici personale.
Pentru o cerere pentru un program de stage, se gasesc, de exemplu, termeni ca “stabil, proactiv,
capacitate la contacte”. Inainte de a candida/ aplica, ar trebui sa se identifice exemple care pot sa faca
referire la capacitatile/competentele nominalizate. Prin urmare, experiente de activitati profesionale,
perioade de practica, lucrari de doctorat.
Scrisoare de intentie spontana
Eventuala referire la un posibil sector de lucru in companie este important. In titlu nu ar trebui, deci, scris
doar “Cerere de loc de munca” ci mai bine “Scrisoare de intentie spontana pentru sectorul de Marketing si
de Personal”. Astfel, punctele de plecare sunt imediat vizibile. Daca anterior a fost dat un telefon, trebuie
facuta referire la acest lucru: “in urma convorbirii telefonice din data...”

2. Interviu de selectie : De la primul contact telefonic, la prezentarea candidatului la
intalnire

2.1 Workshop: Primul contact telefonic
Pentru fiecare tip de candidatura/aplicare, deseori exista un prim contact telefonic chiar inainte
de scrisoarea de intentie: trebuie sa se intrebe ce fel de candidatura/aplicare ar putea prefera
compania (ex. e-mail sau trimitere prin posta), care ar fi modalitatea cea mai potrivita pentru
companie, daca are sens sa se trimita o propunere de candidatura/aplicare.
Pentru cei care nu vorbesc limba materna a tarii/natiunii gazda vor exista anumite dificultati in
contactul telefonic, in special pentru ca nu sunt ajutati de mimica si gesturi.
Obiective
•

Participantele aleg pentru primul contact cu angajatorul, pe cel telefonic.

•

Participantele pot intelege eficienta si limitele acestui mijloc.

•

Participantele se angajeaza in contactul telefonic si isi primesc feedback-ul care
consolideaza procesul lor de pregatire.

•

Participantele primesc sugestii asupra a ce comportament sa aiba.

Numar de participante: de la 10 la 15 Persoane
Durata: 5 Ore
Proces al Workshop-ului
Pasul 1
Participantele au imediat o abordare personala la tema Workshop-ului, intrucat trebuie sa
vorbeasca despre propriile lor experientele ; Exista, de fapt, persoane pentru care e foarte
simplu sa foloseasca telefonul, fix sau mobil, si altele, care au, in schimb, o anumita retinere.
Comparatie pe tema: Ce imi este mai usor de facut, si in ce situatii intampin, in schimb,
greutati?
Pasul 2
Participantele aduna idei pentru contactul telefonic de candidatura/ aplicare, utilizand Flipchartul.
Exemple de idei si intrebari care pot fi puse la telefon:


Numele partenerului/partenerei contactate careia/caruia i se va trimite documentatia pentru
candidatura/aplicare



Informatii despre timpii ofertei (are inca rost aplicarea sau a trecut deja timpul)



Este posibil, eventual, sa se efectueze doar o perioada de proba?



Detalii care se refera la calificari, profilul sarcinilor, programul de lucru



Cum se poate trimite documentatia (prin e-mail sau posta?)



Locul unde va avea loc interviul

Pasul 3
Participantele invata care sunt punctele de care trebuie sa tina cont in timpul convorbirii
telefonice. (a se vedea materialul de lucru: 'Reguli pentru contactul telefonic' si 'Ajutoare pentru
gestionarea convorbirii telefonice')

Pasul 4
Participantele simuleaza o convorbire telefonica pe roluri. Fiecare se pregateste urmand o idee
personala. In timpul simularii si coordinatoarea/consultanta are un rol activ, intervine pe
neasteptate cu intrebari si observatii neprevazute.
Pasul 5
In evaluarea jocului pe roluri care va fi facuta, nu se pun intrebari doar protagonistei sau
coordonatoarei/consultantei, ci toate celelalte participante trebuie sa stie sa evalueze ce a mers
bine in convorbire, si ce, in schimb, ar trebui imbunatatit.
Exemple si sugestii din partea participantelor:
1.

Sa exerseze dinainte pronuntarea mai ales a cuvintelor care definesc profesiile si termenii tehnici

2.

La inceput sa clarifice responsabilitatile “Dvs sunteti responsabil cu .....?” sau “Imi puteti
raspunde la anumite intrebari?”

3.

Sa rezume pe scurt ( tinand cont ca interlocutorul nu are prea mult timp). Sfat: Sa se faca o lista
inainte de conversatie si apoi sa se stearga ceea ce este inutil.

4.

In ciuda emotiilor, sa se vorbeasca clar si cu calm. Faceti pauze, respirati. Eventual scrieti-va
inainte frazele cele mai importante.

5.

Pregatiti-va pentru eventuale situatii neprevazute.

6.

Daca intalniti lipsa de politete din partea interlocutorului, nu va descurajati, continuati si ramaneti
politicosi.

2.2 Workshop: Interviul de selectare
In cazul in care veti fi invitate la un interviu, aceasta inseamna ca documentatia trimisa l-a
convins pe angajator. In acest fel, primul obstacol a fost trecut. Acum urmeaza sa confirmati
impresia pozitiva in timpul interviului. Nu doar atat, ci trebuie verificat si daca de fapt pozitia de
lucru si compania sunt interesati de candidata.
In functie de companie, de sectorul in care este disponibil postul, contextul poate fi foarte diferit
pentru interviu. Ca si candidata nu va veti gasi de multe ori intr-o situatie “fata in fata”.

In special in companii mai mari, pe langa responsabilul de personal, interviul are loc in prezenta
unui lider sau a viitorilor colegi, iar asta poate cauza mai multa stanjeneala. Din aceasta cauza
este foarte important sa va pregatiti bine pentru interviu si sa simulati, daca e posibil, situatia
dinainte.
Obiective:
•

Participantele reflecteaza asupra experientelor lor in interviuri de selectare.

•

Participantele stiu cum trebuie sa se pregateasca pentru interviurile de selectare.

•

Participantele se implica in interviul de selectare si isi vor primi feedback-ul care le va
intari cunostintele.

•

Participantele primesc sugestii despre ce comportament sa adopte.

Numar de participante: de la 10 la 15 Persoane
Durata: maxim 3 x 5 Ore (Depinde de consistenta grupului, intrucat va trebui sa se garanteze
ca majoritatea participantelor isi fac jocul de roluri.)
Procesul Workshop-ului
Pasul 1
Participantele au o abordare personala la tema Workshop-ului, intrucat trebuie sa vorbeasca
despre propria lor experienta.
Comparatie pe tema “Experientele mele in interviuri de selectare – ce a mers bine si ce a fost
greu” ?
Pasul 2
Participantele invata la ce trebuie sa fie atente la interviul de selectare: Input specific referitor la
’desfasurarea unui interviu, roluri si comportamente in timpul unui interviu de selectare (a se
vedea material de lucru: ‘Desfasurarea standard al unui interviu de selectare’, ‘Sugestii pentru
un interviu de selectare’, ‘Intrebari ale unui angajator in interviul de selectare', ‘Intrebari ale
candidatei in interviul de selectare’).
Pasul 3
Participantele se pregatesc pentru propriile interviuri de selectare. Aleg un loc de munca pentru
care ar dori sa candideze/aplice si se pregatesc in scris pe baza punctelor urmatoare:

•

Care sunt motivatiile mele pentru alegerea locului de munca oferit tocmai de acest angajator?

•

Calificari, capacitati, puncte de forta care ma caracterizeaza pentru acel loc de munca.

•

Ce imi propun sa invat, noi experiente pe care as vrea sa le fac?

•

Dat fiind faptul ca multi angajatori incep cu fraza: !Povestiti-ne ceva despre Dvs”, participanta ar
trebui sa se pregateasca pentru un raspuns.

•

Intrebari care se vor pune angajatorului.

Pasul 4
Participantele simuleaza prin intermediul jocului pe roluri cateva secvente dintr-un interviu de
selectare (nu mai mult de 10 minute pentru fiecare rol). In timpul acestui exercitiu trebuie sa fie
atinse toate punctele anterioare. La inceput coordonatoarea/consultanta are rolul angajatorului,
pot oricum sa-l joace si alte participante care ar fi interesate.
Pasul 5
In evaluarea jocului de roluri sunt puse intrebari nu doar coordonatoarei/profesoarei si
protagonistei, dar si celorlalte participante. Ex. “Ce a mers bine in interviul de selectare? Ce ar
trebui inca imbunatatit?”
Prima raspunde protagonista si apoi celelalte participante ale grupului si la sfarsit persoana
care a avut rolul angajatorului.
Exemple de sugestii din partea participantelor:
1.

Sa raspunda la intrebari in mod concret si direct

2.

Sa fie lasat interlocutorul sa-si termine propriul discurs.

3.

Sa se citeasca cu atentie anuntul. La interviu faceti referire doar la ceea ce vi se cere.

4.

Pregatiti-va cuvinte cheie si noutati de folosit

5.

Faceti referire la Curriculum doar cat l-ar putea interesa pe angajator.

2.3 Material de lucru pentru primul contact telefonic si interviul de selectare
Reguli pentru convorbirea telefonica
Pregatiti-va bine
O convorbire telefonica importanta cere o pregatire: exact asa cum in interviul de selectare va trebui sa
stiti care vor fi intrebarile pe care doriti sa le puneti si care vor fi, in schimb, intrebarile la care va trebui sa
raspundeti. Scrieti-va dinainte datele si intrebarile.
Pregatiti hartie si creion pentru a putea lua notite
Puneti intrebari deschise
Intrebarile pe care le puneti sunt cele care incep cu “Ce, de ce, cum, care, de unde etc.”. Aceste intrebari
deschise determina interlocutorul sa raspunda intr-o maniera mai cuprinzatoare decat doar cu “Da sau
Nu”.
Incercati sa vorbiti cu interlocutorul potrivit
In cazul in care in anunt nu gasiti numele interlocutorului dvs, intrebati de Seful de personal in cazul
companiilor mai mari, iar pentru cele mai mici, de proprietar.
Intrebati la inceput daca interlocutorul dvs. are timp pentru a raspunde la intrebari. Daca nu, fixati o alta
intalnile.
Fiti precise si concise.
Faceti scurte referiri la motivul apelului dvs. telefonic, la persoana dvs, la profesie.
Cereti sa fiti chemata la un interviu.

Ajutor pentru gestionarea convorbirii telefonice
Cum incep?
‘Buna ziua/ buna seara ma numesc... ’. Vorbiti rar si clar.
‘Cine este, in firma/organizatia dvs. persoana responsabila cu angajarea de colaboratori? Dvs sunteti
persoana responsabila cu angajarile?’
Daca doriti un loc de munca in stagiu
‚M-ar interesa posibilitatea unui loc de munca in stagiu la firma dumneavoastra...Ati avea un loc de
munca in stagiu? … Puneti la dispozitie locuri de munca pentru un stagiu?/… As avea posibilitatea sa
lucrez la voi in stagiu?'
Daca interlocutorul raspunde negativ, cereti o precizare: 'In acest moment nu exista posibilitatea, sau in
general?’
Concluzie
‚Trebuie sa va trimit o scrisoare de intentie?' Va multumesc pentru informatii... Va salut.'

Proces tipic al unui interviu de selectare
Inceput
Salut si prezentare din partea interlocutorului. De multe ori angajatorul intreaba “Ati gasit cu usurinta
sediul nostru?” dupa care ofera ceva de baut.

Intrebari pentru candidata/candidat
Motivele care au dus la candidatura/aplicarea pentru post, pregatire profesionala, intrebari despre
aspiratiile profesionale, motivatie (Intrebarea “povestiti-ne despre dumneavoastra” este aleasa des ca
prima fraza. )
Informatii din partea angajatorului
Informatii despre companie, despre postul liber, despre echipa cu care se va colabora etc.
Conditii de lucru
Orarul de lucru, salariul, conditii logistice (ex. Posibilitatea de lucru la domiciliu) alte prestari.
Concluzie
Planificarea fazei urmatoare, concluzia interviului.

Sugestii pentru un interviu de selectare
Informatia e totul
Informati-va bine despre angajator. Aproape toate companiile au un website, folositi aceasta sursa de
informatie.
Prima impresie este importanta
Alegeti o imbracaminte potrivita situatiei, in care sa va simtiti in largul dvs. Nu folositi parfumuri tari. Fiti
punctuala. Luati in calcul o mica rezerva de timp pentru situatii neprevazute si dificultati in trafic. E preferabil
sa ajungeti mai repede astfel va veti putea concentra mai bine la interviu.
Emotiile sunt normale!
Nu va ascundeti emotiile, si incercati sa fiti cat mai naturale posibil.
Cum incep?
Lasati-l pe interlocutor sa inceapa si sa gestioneze interviul.
Aveti curaj!
Puneti intrebarile care sunt importante pentru voi. Pregatiti-le in scris si nu va rusinati sa folositi foaia.
Infruntati voi, in primul rand, eventuale critici, dar in mod usor.
Vorbiti clar si pe inteles
Exprimati-va in mod clar si pe inteles. Profitati de interviu pentru a demonstra ce sunteti si ce stiti sa faceti.
Pregatiti-va pentru asta.
Nu faceti critici la adresa locului de munca anterior

Concluzie
In mod normal nu veti afla daca interviul a fost pozitiv, in timpul intalnirii. Salutati, deci, cordial, si fiti sigure
pe voi si pe ceea ce stiti.

Intrebari ale unui angajator in interviul de selectare

Exista subiecte tematice care sunt preferate, care sunt tratate preferabil de angajator:
•

Experienta dobandita (Scoala, studiu, experiente profesionale)

•

Motivatia pentru alegerea profesiei

•

Motivatie pentru aplicare

•

Activitati practice

•

Comportament fata de lucru, de succes si de prestatie

•

Principalele tematici de lucru

•

Planuri de viitor, dorinta de perfectionare

•

Mobilitate

•

Puncte de forta, puncte slabe

•

Situatia personala, relatii cu familia

In timpul pregatirii pentru interviu, ar trebui sa va pregatiti sa raspundeti la aceste subiecte intrucat exemple
potrivite se gasesc cu greu intr-o situatie de stres cum e aceea a unui interviu. Astfel, in special pentru a
raspunde la intrebari referitoare la partea tehnica a calificarii personale, nu trebuie sa se raspunda in mod
spontan, ci urmand o pregatire adecvata. Acest lucru este posibil si se va reflecta pe fiecare parte a CVului, ce sarcini si proiecte s-au realizat si care calificare s-a activat. In cazul in care vor fi cerute ca exemplu
in ce situatii s-au rezolvat probleme, se va putea vorbi despre situatii cu mai multa usurinta.
Exemple de intrebari ale angajatorului intr-un interviu:
‚Care au fost motivatiile cele mai puternice in alegerea studiilor dvs?’
‚De ce ati studiat la Universitatea XY?’
‚Ne, vorbiti, va rog, despre interesele dvs personale si despre abilitatile dvs cele mai importante de lucru?’
‚De ce va considerati potrivita pentru acest post? Ce va caracterizeaza?’
‚In paralel cu studiile si lucrul, ati intreprins si alte activitati? Daca da, care?’
‚De ce ati aplicat tocmai la firma noastra?’
‘Ce stiti despre sectorul in care este introdusa compania noastra?’
‚Ce ati dori sa invatati de la noi?'
‚Aveti alte intrebari?’

Intrebarile candidatei la interviul de selectare
In special in partea a doua a interviului dupa prezentarea reciproca, ar trebui sa puneti unele intrebari.
Aceasta intrucat cine pune intrebari primeste informatii importante, stabileste sensul interviului,
demonstreaza ca s-a pregatit bine.
Exemple de intrebari pe care candidata le va putea pune:
‚In ce ar consta exact activitatea mea?'
‚Cum e structurat locul de munca?'

‚Cu ce sisteme sau programe tehnice va trebui sa lucrez?'
‚Cum voi fi introdusa la munca?'
‚As putea sa vad viitorul meu loc de munca?'
‚Cum de s-a creat aceasta noua pozitie?'
‚Cati colegi voi avea?'
‚Va trebui sa fac ore suplimentare?'
‚Voi avea nevoie de o masina?'
‚Va trebui sa calatoresc?'
‚Ce posibilitati de formare/perfectionare exista?'
‚Ce posibilitati de dezvoltare exista in companie?'
‚Cand voi incepe, mai exact, munca? Va exista o perioada de proba?'
‚Contractul e pe perioada determinata? Exista posibilitatea prelungirii?'
‚Cum va fi salarizarea? Orarul de lucru? Voi putea avea orar flexibil?'
‚Ce se va intampla dupa interviu?’
‚Cand voi putea sa contez pe o decizie?’
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