
I: Ce pot face daca nu am aptitudinile necesare pentru a obtine locurile de munca 

disponibile? 

 

R: Poti face cursuri pentru a incerca sa iti imbunatatesti aptitudinile. Exista proiecte in care te 

poti inscrie si unde poti beneficia gratuit de cursuri de calificare sau formare profesionala. 

Educatia si pregatirea sunt foarte folositoare: poti învata lucruri noi care îti pot aduce un loc de 

munca, sau, care te pot ajuta sa devii un potential angajat mai pregatit. Angajatorii vor apecia 

stradania si dorinta de invatare.  

Multi dintre noi raman someri deoarece considera ca aptitudinile si experienta lor sunt relevante 

numai pentru un anumit fel de munca.  

Încercati urmatorul exercitiu: 

Ce aptitudini folositi în propria locuinta si în cadrul familiei, în afara “serviciului”? 

De exemplu: 

 administrarea banilor si mentinerea unui buget 

 planificarea (ex. mesele pentru o saptamâna sau pentru a doua zi) 

 îngrijirea unei cladiri si a bunurilor din ea 

 îngrijirea copiilor 

 curatenia casei, spalarea si calcarea hainelor 

 organizarea si pregatirea mai multor mese zilnice 

 utilizarea, si uneori repararea aparatelor, inclusiv a echipamentului electric sau electronic 

Probabil v-ati gândit la mai multe. Nu sunteti platit pentru aceste lucruri, dar toate sunt aptitudini 

pentru care oamenii sunt platiti “la serviciu”- contabil, administrator, manager de hotel sau 

restaurant, îngrijitor, educator de gradinita, om de serviciu, bucatar, electrician sau operator de 

calculator; acestea sunt doar câteva. Chiar daca ati fost somer mult timp, sunt sanse ca dvs. sa 

folositi aceste aptitudini zi de zi pentru a supravietui. Da, poate va fi nevoie sa le îmbunatatiti, 

sa le fructificati, dar nu veti incepe de la zero. 

Acum gânditi-va la cea mai grea munca pe care ati avut-o. Care erau principalele sarcini si ce 

aptitudini necesita? Scrieti-le 

La ce erati bun? Pentru ce erati responsabil? Ce reusite ati avut? Scrieti si printati pagina pentru 

dosarul dvs. 

Folositi-o ca dovada data viitoare când solicitati un loc de munca si veti fi întrebat ce stiti sa 

faceti. Folositi-o când va simtiti deprimat – sunt multe lucruri pe care le puteti face – numai ca 

oamenii nu va platesc întotdeauna sa le faceti. Sau o vor face?  

Cât de multe stiti despre locurile de munca? Puteti numi cel putin doua locuri de munca diferite 

în care sa fie folosite fiecare dintre urmatoarele aptitudini? 

 îngrijirea echipamentului  



 vorbirea unei limbi straine folosind fraze uzuale 

 acordarea primului ajutor 

 schimbarea rotii la masina 

 pregatirea mâncarii 

 calcularea unui procent 

 orientarea cu ajutorul hartii 

 luarea de notite într-o conversatie cu cineva 

Sugestiile noastre privind titlurile locurilor de munca, in functie de aptitudinile relevante: 

 

Electrician, instalator 

Receptioner, ospatar, taximetrist 

Agent Securitate, Lucrator ambulanta, pompier, asistenta 

Sofer, lucrator in vulcanizare, mecanic 

Bucatar, patiser, cofetar 

Fermier, bancher, reprezentant vanzari,lucrator comert, ospatar 

Sofer livrator, agent de curatenie 

Camerista, jurnalist, doctor 

 

Multe aptitudini pot fi folositoare în mai multe locuri de munca, Ce ai facut la ultimul job sau 

poate chiar ce faci acasa, sunt “aptitudini transferabile”. Ai facut-o si înainte, ai facut-o bine, vei 

putea sa o faci din nou. Si trebuie sa o adaugi în CV. 

Unii oameni sustin ca dupa tendintele actuale ale pietei muncii ar trebui sa ne comportam toti ca 

si când am fi proprii nostri angajati. Fiecare dintre noi ar trebui sa se gândeasca la el ca la un produs 

care trebuie vândut unui angajator. Ar trebui sa încercam sa identificam ceea ce avem de oferit 

unui angajator si companiei acestuia. Ar trebui sa cercetam piata la fel ca un producator pentru a 

afla care ne sunt potentialii cumparatori si ce doresc ei de la noi cu exactitate. 

Apoi ar trebui sa le “vindem” avantajele angajarii noastre – sa le aratam ce vor câstiga prin asta 

chiar daca nu au anuntat un loc vacant. Nu va gânditi la cerintele locurilor de munca, ci începeti 

sa va gânditi cum puteti convinge un angajator sa va angajeze prin sublinierea avantajelor pe care 

le va obtine din aceasta. 


