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SURSE DE LOCURI DE MUNCĂ
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Pentru a căuta un loc de muncă trebuie să ştii că doar tinerii cu vârste peste 16 ani care, din punct de
vedere legal, pot fi incluşi pe piaţa muncii. Potrivit Convenţiei ILO nr.138/1973 cu privire la vârsta minimă de
angajare, vârsta minimă sub care nici un copil nu poate munci sau intra pe piaţa muncii diferă în funcţie de
nivelul de dezvoltare şi de tipul muncii, după cum urmează:
Vârsta minimă
Muncă uşoară
Muncă periculoasă
General
Nu mai puţin de completarea nivelului de educaţie
13 ani
18 ani (16 ani doar în circumstanţe
obligatorie şi nu mai puţin de 15 ani
stricte)
Acolo unde facilităţile economice şi educaţionale sunt insuficient dezvoltate:
Nu mai puţin de 14 ani pentru o perioadă iniţială
12 ani
18 ani
(16 ani doar în circumstanţele stricte)
Vârsta minimă specificată pentru admiterea pe piaţa muncii nu poate fi mai mică decât vârsta şcolarizării
obligatorii şi, în orice caz, nu mai puţin de 15 ani; ţările aflate în curs de dezvoltare pot specifica ca vârstă minimă
14 ani, în timp ce alte ţări au precizat ca vârsta minimă să fie de 16 ani. Copiii de 12 şi 13 ani implicaţi în
"munci uşoare" reprezintă excepţii de la această convenţie. Potrivit legislaţiei în vigoare, în România sunt
obligatorii 10 ani de studii.
Dorinţa de a începe să ai o ocupaţie şi să câştigi bani nu trebuie să te îndepărteze de şcoală. Pentru cele
mai multe ocupaţii, angajatorii şi legislaţia cer ca persoanele să facă dovada că au absolvit cel puţin 8 sau 10 clase
şi un curs de specializare sau o şcoală profesională. Obţinerea unui câştig imediat şi care afectează frecvenţa
şcolară nu face decât să te îndepărteze de visul de a avea o profesie care să-ţi asigure existenţa în viitor. Educaţia
a devenit foarte importantă pentru orice tip de angajator. Chiar pentru ocupaţii care pot părea simple la
prima vedere, evoluţia tehnicii impune în prezent un nivel ridicat de cunoştinţe şi abilităţi pe care nu le poţi
obţine decât prin şcoală. Educaţia înseamnă cunoştinţe despre meseria pe care vrei să o practici, formare de
abilităţi de a lucra cu diverse aparate, instrumente şi unelte, precum şi "cunoştinţe avansate" despre cum să te
comporţi întro instituţie. Nu eşti niciodată prea bătrân pentru a reîncepe şcoala sau pentru a continua studiile
întrun anumit domeniu. Adesea o diplomă sau o calificare în plus înseamnă un avantaj faţă de alţi concurenţi
pentru postul dorit. Clarifică-ţi foarte bine unde vrei să ajungi înainte de a te hotărî să renunţi la cel mai important
factor de succes al tinerilor: EDUCAŢIA.
Oamenii activi îşi atrag şansa de partea lor şi de cele mai multe ori obţin ceea ce doresc. A fi activ
înseamnă să�ştii unde să cauţi informaţiile de care ai nevoie, să accesezi diverse resurse pentru a te informa, să fii
conştient de pericolele care pot apărea la tot pasul, să fii pregătit să le depăş�şti şi să crezi mereu în şansa ta. Este
o stare care te umple de energie şi entuziasm. A căuta activ un loc de muncă este primul pas spre succesul
carierei tale. Această sesiune îţi arată cum se redactează o scrisoare de intenţie, un Curriculum Vitae, ce trebuie
să faci la un interviu ca să fii printre cei mai buni. În plus, această sesiune te atenţionează că există numeroase
riscuri în căutarea unui loc de muncă. E bine să le cunoşti ca să eviţi ipostaza de victimă.
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Exerciţiul: Mam hotărât să muncesc. Trebuie să fiu cu ochii în patru!
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Fiecare profesie necesită o anumită calificare pe care o poţi obţine studiind. Pentru anumite profesii este
suficientă doar absolvirea liceului sau a Şcolii de Arte şi Meserii, în timp ce pentru alte profesii sunt necesare
studii universitare sau postuniversitare. Asigurăte că ai toate studiile şi calificarea cerute de o anumită profesie
înainte de a solicita un loc de muncă, astfel încât să ai şanse cât mai mari în ocuparea postului respectiv.
Strategii pentru cşutarea unui loc de muncş:
Există mai multe strategii de căutare a unui loc de muncă, în funcţie de posibilităţile fiecăruia şi anume:
 căutarea oarbă a locurilor de muncă  situaţie în care cauţi anunţuri cu oferte de locuri de muncă în
ziare, reviste, anunţuri stradale, internet, relaţii oferite de prieteni, cunoştinţe etc. sau dai anunţuri fără a şti exact
ceea ce cauţi – „bani să iasă”;
 căutarea focalizată  când eşti conştient de propriile aptitudini şi interese; deci cauţi ceva ţintit în funcţie
de profesia pentru care eşti calificat;
 mai există şi strategia pescuitului care presupune să aştepţi locul de muncă potrivit ţie (aştepţi
până apare un anunţ potrivit ţie);
 pentru absolvenţi, o altă variantă este apelarea la A.J.O.F.M. sau alte agenţii de plasare a forţei de
muncă sau la primărie, de unde pot primi sprijin material acele persoane care se află în situţii extrem de dificile.
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Tocmai de aceea îţi propun un exerciţiu de identificare al anunurilor de locuri de muncă sigure.
Completează următoarea fişă dar informează-te temeinic înainte de a completa fişa de lucru.
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Fişa de lucru: ANUNŢURI SIGURE
Identifică cele mai sigure surse de locuri de muncă
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Presa – locală şi/sau naţională
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evenimente
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Publicaţii de specialitate
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Instituţii de ex. AJOFM, Centrul de
Informare Profesională, Orientare în
Carieră şi Plasament (CIPO)

Site-uri de joburi

w

Site-uri ale firmelor

Alte surse sigure (de ex. )
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