
Modalităţi de explorare a oportunităţilor de angajare 

 

Sursele anunţate de angajare 

o ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă) este un serviciu gratuit oferit de guvern pentru a ajuta 

firmele să înştiinţeze oamenii de posturile vacante. De asemenea, ITM-ul oferă servicii de 

consiliere profesională, informări despre cursuri de calificare şi recalificare. 

o Centrele de plasare a forţei de muncă. Acestea de obicei creează unele baze de date ale ofertelor 

de locuri de muncă şi ale celor care îşi caută un loc de muncă ce 

o Mass-media: presă, ziarele cotidiene sau săptămânale, reclame la radio, pagini de informare la 

televiziune, etc. Nu pierdeţi din vedere că există un decalaj între momentul în care firma dă 

anunţul şi momentul apariţiei lui în ziar. De multe ori până se citeşte anunţul postul este deja 

ocupat. De aceea este bine să se cumpere ziarul cât mai devreme şi să se contacteze firma cât mai 

repede. 

o Există site-uri speciale care se ocupă de ocuparea posturilor vacante şi care intermediază legătura 

dintre angajatori şi potenţiali angajaţi.  

o Târguri de joburi. La aceste târguri angajatorii îşi prezintă (prin tehnici proiective) ofertele de 

locuri de muncă şi descrierea firmelor/instituţiilor, se prezintă modele de CV-uri, se organizează 

simulări de interviu, se organizează diferite seminarii şi conferinţe cu rolul de sensibilizare 

firmelor participante şi persoanele care caută un loc de muncă. 

o Căutarea anunţurilor de genul „angajăm…….” pe vitrinele magazinelor/firmelor/ instituţiilor.  

 Şi voi puteţi fi contactaţi 

Este foarte important să folosiţi toate sursele mai sus amintite, dar nu uitaţi că şi voi puteţi fi căutaţi  

Publicaţi un anunţ în ziar despre intenţia voastră de a găsi un loc de muncă. Acesta trebuie să 

cuprindă următoarele informaţii despre dvs: cine sunteţi, ce oferiţi (nivel de educaţie, profesie, 

experienţă profesională, calificări şi cursuri de pregătire, abilităţi şi aptitudini), ce căutaţi 

(domeniul de activitate, ce poziţie doriţi, etc.), unde puteţi fi contactat (nr. telefon, adresă e-mail). 

Publicaţi-vă CV-ul pe Internet pe site-urile care se ocupă de orientare profesională. Cele mai multe 

au şi un serviciu de alertă joburi prin care persoana subscrisă la acel site este anunţată zilnic de 

ultimele posturi apărute conform cu profilul de posturi solicitat. Este posibil ca aceste site-uri să 

aibă şi modele proprii de CV-uri. 

Candidaţi spontan, adică dacă aţi fost informaţi despre deschiderea unei firme, consideraţi că 

puteţi face faţă cu succes într-o anumită societate şi chiar dacă nu s-au scos posturi la concurs, vă 

puteţi depune CV-ul şi scrisoarea de motivaţie. 

Informaţi-vă toţi prietenii şi cunoştinţele despre intenţia voastră de a vă găsi un loc de muncă într-

un anumit domeniu. 

Cum puteţi afla de posturile neanunţate 

Informaţi-vă despre posibile firme/instituţii care intră în zona voastră de interes. Orientaţi-vă după 

noile sedii ale firmelor. Atunci când observaţi o clădire cu birouri în construcţie interesaţi-vă ce 

firmă sau instituţie va beneficia de acea construcţie. De obicei, firmele îşi pierd unii angajaţi atunci 

când îşi mută sediul 

 



Abordarea directorilor / patronilor sau a celor care angajează 

Identifică patronii sau firmele care te-ar putea ajuta 

După ce ai explorat toate oportunităţile de angajare, alcătuieşte o listă cu toate instituţiile sau 

firmele care te interesează. Este bine să ai cât mai multe informaţii despre firmele care te 

interesează ca să poţi alege în cunoştinţă de cauză dar şi pentru a fi cât mai bine pregătit pentru o 

eventuală discuţie cu patronul sau reprezentantul firmei. Majoritatea firmelor sau instituţiilor au 

pliante sau site-uri de prezentare a activităţii, produselor sau serviciilor oferite. După ce ai 

identificat firmele sau instituţiile care te interesează, identifică care este persoana de contact căreia 

trebuie să te adresezi. Paote fi chiar directorul sau patronul firmei, dar dacă instituţia est emare şi 

are foarte mulţi anagajaţi, cel mai probabil persoana de contact va fi secretara sau şeful 

departamentului din care face parte postul pe care îl cauţi. Este foarte important să ştii cine are 

autoritate în acel domeniu de acitvitate şi cu cine trebuie să vorbeşti ca să obţii mai multe 

informaţii.     

Pregăteşte o fişă de evidenţă care să aibă următorul conţinut: 

 Numele instituţiei/firmei 

 Adresa instituţiei/firmei 

 Numarul de telefon 

 Locul de muncă vizat 

 Numele persoanei de contact 

 Data la care ai realizat contactarea 

 Rezultatul contactării (eventual data depunerii unu CV sau dosar de angajare) 

 Alte informaţii (despre instituţie, loc de muncă, etc.) 

Această fişă de evidenţă îţi va uşura foarte mult selecţia ulterioară a firmelor/instituţiilor care te 

interesează şi care au un loc de muncă pentru tine. De asemenea, îţi va fi mult mai uşor să te 

organizezi în ceea ce priveşte următoarele etape de găsire a unui loc de muncă.  

Alege o metodă de abordare 

Există trei modalităţi de abordare a celor care angajează: 

 personal 

 telefonic 

 printr-o scrisoare (inclusiv scisoare electronică e-mail) 

Atunci când alegi o modalitate de abordare trebuie să iei în considerare: 

- avantajele şi dezavantajele fiecărei modalităţi de abordare 

- tipul de slujbă pe care îl doreşti 

- personalitatea ta 

- biografia ta personal 

Avantajele şi dezavantajele diferitelor modalităţi de abordare: 

   

Modalitatea de 

abordare 

Avantaje Dezavantaje 



Personal -poţi crea o impresie favorabilă încă din 

primul moment prin felul în care eşti 

îmbrăcat şi prin comportament, dacă acestea 

sunt adecvate job-ului pe care il soliciţi 

- poţi impresiona directorii sau patronii care 

caută persoane active şi hotărâte 

- poate reprezenta prima ta recomandare 

dacă îţi cauţi un job în domeniul vânzărilor 

sau a relaţiilor cu publicul 

- impresia formată prin abordarea personală 

este mai puternică decât cea prin telefon sau 

printr-o scrisoare de intenţie 

- presupune consum de timp şi costuri de 

transport 

 

- unii patroni pot fi deranjaţi de faptul că le 

perturbi programul 

 

- trebuie să ai încredere în tine pentru ca 

prezentarea ta să fie coerentă (exprimare 

clară, întrebări punctuale şi pertinente, etc.) 

  

  

Telefonic - poţi cere informaţii generale despre firmă, 

specificul postului, procedura de selecţie 

-permite contactarea mai multor persoane 

într-un timp scurt 

- poţi obţine într-un timp scurt şi cu minim 

de efort informaţiile pe care le doreşti 

  

  

- nu poţi şi nu este indicat să soliciţi detalii 

- dacă doreşti programarea unei întâlniri cu 

patronul sau persoana responsabilă, trebuie 

să ai anumite abilităţi de a vorbi la telefon şi 

de a convinge persoana respectivă într-un 

timp scurt (1,2 min.) 

- prezentarea la telefon şi solicitarea de 

informaţii suplimentare trebuie să fie scurtă, 

concisă şi clară 

Printr-o 

scrisoare (CV) 

- este foarte avantajoasă pentru persoanele 

care au o experienţă mai mare în domeniul 

în care îşi caută un job 

- scoate în evidenţă încă de la început 

calificările, abilităţile, şi în general calităţile 

care te pot face potrivit pentru locul de 

muncă respectiv 

- este mai economicoasă din punct de vedere 

financiar, mai ales dacă scrisoarea şi CV-ul 

sunt trimise prin internet 

- nu obţii un feedback imediat 

- procentul de rspunsuri din partea 

patronilor este de max. 10% 

- dacă scrisoarea sau CV-ul nu sunt bine 

scrise ele nu vor avea absolut nici un efect 

-această modalitate de abordare este 

eficientă doar în anumite domenii 

- presupune o abilitate de a te exprima în 

scris 

  

Realizează contactarea 

 Nu abandona după primele refuzuri. Este normal să fii refuzat de mai multe ori, dar până 

la urmă, dacă perseverezi, vei fi invitat la un interviu 

 Nu renunţa la nici o firmă din cele care te interesează şi pe care le-ai selectat înainte 

 După fiecare contactare, completează fişa de evidenţă 

 Urmăreşte rezultatele contactării 

 Trimite un CV dacă ţi se comunică că vor exista în viitorul apropiat locuri de muncă 

disponibile 

 După un timp rezonabil, telefonează pentru a te interesa dacă a intervenit ceva între timp 

 


