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CUM ÎMI CAUT UN LOC DE MUNCĂ 

 
 

Încurajează elevii să indice cât mai multe surse unde ar putea găsi un loc de. Spune-le elevilor că pot căuta 
locuri de muncă prin mai multe metode: 
 

- Anunţuri – în ziar, reviste de specialitate 
- Internet – sunt multe site-uri specializate care oferă atât job-uri cât şi multe sfaturi utile 
- Pe site-urile firmelor – multe firme au o secţiune specială pentru cei care caută un loc de muncă. Această 

secţiune specială este fie sub forma unei baze de date fie sub forma de anunţuri de nagajare 
- Aplică direct la firme prin trimiterea unui e-mail, a unui fax sau îţi depui CV-ul personal 
- La Agenţiile de plasare a forţei de muncă. În fiecare judeţ există o Agenţie Judeţeană de Ocupare a Forţei 

de muncă. Poţi găsi adresa AJOFM-ului din judeţul tău aici http://www.anofm.ro/site-uri-ajofm.  
 

Dă-le următoarele sfaturi: 
 
Sfatul 1. Aplică numai la joburile pentru care te consideri potrivit/ă Renunţă la a mai trimite zeci sau sute 

de CV-uri pe zi. Este posibil ca într-o zi să te cheme cineva. Însă acesta este un demers cantitativ care la capitolul 
calitate nu-ţi oferă şanse foarte mari. Aplică numai la câteva joburi pe zi (3-4) şi urmează sfaturile de mai jos. 

 
Sfatul 2. Citeşte cu atenţie cerinţele şi atribuţiile postului Cei mai mulţi dintre candidaţi omit această 

etapă sau trec superficial peste ea. Acesta este momentul în care afli dacă jobul respectiv ţi se potriveşte. Citeşte 
cerinţele cu atenţie şi analizează dacă îndeplineşti condiţiile minime. Pune-ţi câteva întrebări: Vreau acest job? 
Sunt potrivit/ă pentru el? Sunt calificat/ă pentru el? Dă-ţi aceste răspunsuri. Dacă răspunsul este negativ mai bine 
ai căuta alt job. Dacă răspunsul este afirmativ poţi trece la pasul următor. 

 
Sfatul 3. Caută informaţii despre companie Acest caz este valabil în situaţia în care este publicat şi numele 

angajatorului. Companiile serioase de obicei publică si numele lor. Astfel, fă un scurt research şi află mai multe 
despre companie: domeniu de activitate, puncte de lucru, cifră de afaceri, valori ale companiei, etc. Află cât de 
multe lucruri sunt posibile. Asupra acestei etape trebuie să zăboveşti măcar câteva minute.  

 
Spune-le de asemenea că pentru a aplica la un loc de muncă trebuie să îşi pregătescă un CV şi o scrisoare 

de intenţie, instrumente pe care le veţi exersa împreună. 
De asemenea, informaţii despre CV şi scrisoarea de intenţie vei găsi şi pe această platformă la PASUL 2. 

Cum mă pregătesc pentru un loc de muncă. 
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