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Abilităţi transferabile
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Atunci când te afli la început de drum, proaspăt ieşit de pe băncile şcolii, dar şi când vrei să-ţi
schimbi locul de munca sau să te reorientezi profesional, este important să-ţi defineşti abilitatile
transferabile.
Abilităţile transferabile se dobândesc în situaţii diverse de viaţă, în diferite circumstanţe şi au
potenţial transferabil în alte arii sau joburi. Este util să-ţi identifici aceste abilitati pentru a le putea
include în CV-ul tău, în scrisoarea de intenţie, pe paginile de networking şi social media, pentru a te
promova.
Abilităţile transferabile se încadreaza în trei categorii majore:
1. Abilităţi de comunicare şi relaţionare: exprimare adecvată scris şi vorbit, perceperea
mesajelor non-verbale, negociere, persuadare, vorbire în public, facilitarea discuţiilor, redactarea,
abilităţi de ascultare, cooperare, muncă în echipă, empatie;
2. Abilităţi de investigare date şi informaţii, rezolvare de probleme: observare, comparare
analiza şi sinteză, gândire critică, perseverenţă, identificarea problemelor, planificarea strategiilor,
planificarea timpului;
3. Abilităţi fizice şi de manipulare a obiectelor: capacitatea de efort fizic, manipularea corectă a
instrumentelor şi aparatelor de lucru, utilizarea calculatorului şi a internetului.
Următorii paşi te vor ajuta să-ţi identifici abilităţile transferabile:
 Aminteşte-ţi de situaţii concrete din viaţa ta de la şcoală, de la joburile anterioare, din hobbiurile
tale, de la situaţiile de familie din care ai învăţat ceva sau ai exersat anumite abilităţi. Exemple de asfel
de situaţii: când ai realizat un proiect la şcoală, iar tu ai fost lider al grupului de lucru, când ai avut de-a
face cu un client dificil sau ai rezolvat o problemă dilematică la muncă, poate ai avut grijă de copii sau
persoane cu probleme speciale. Pentru fiecare situaţie menţionată, numeşte abilităţile pe care le-ai
folosit.
 Realizează o ierarhie a abilităţilor transferabile. Care te reprezintă cel mai bine?
 Analizează cerinţele joburilor la care vrei să aplici. Ce abilităţi presupun acele joburi? Ce spune
angajatorul în anunţul de recrutare?
 Suprapune lista abilităţilor tale cu lista abilităţilor dezirabile pentru job. În acest moment vei ştii
cât de mult te potriveşti pentru un anumit job. In aceeaşi măsură, poţi lua decizia de a participa la
anumite programe de formare, training-uri, programe de internship cu scopul de a-ţi exersa şi
îmbunătăţi anumite abilităţi pentru care consideri că ai un scor mai scăzut.
 Fii pregătit cu istorioare concrete pentru a-ţi justifica fiecare abilitate numită în CV. In cadrul
interviurilor ţi se poate cere să detaliezi şi să exemplifici prin situaţii concrete de viaţă când ai
demonstrat acele abilităţi.
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