Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului „Primii paşi sunt importanţi: fiţi orientaţi”
Contract POSDRU/161/2.1/G/141102

Una dintre cele mai simple modalităţile de a afla informaţii despre un loc de muncă este de a sta de
vorbă cu cineva care lucrează în domeniul respectiv sau care are job-ul respectiv.
Propune elevilor exerciţiul „Interviu cu un angajat”. Le poţi oferi următorul ghid de interviu sau îşi pot
realiza propriul ghid de interviu.
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INTERVIU CU UN ANGAJAT

at

Fă-ţi propriul ghid de interviu sau completează următorul ghid de interviu:
Numele persoanei intervievate:
Data interviului:
Adresă:
Număr de telefon:
1. Care este denumirea postului dumneavoastră? ___________________________________________

nt

2. Cu ce vă ocupaţi? Ce faceţi? __________________________________________________________
3. Ce educaţie sau alte cursuri au fost necesare pentru a obţine postul?__________________________

rie

4. De ce abilităţi este nevoie pentru această slujbă? (de ex, ablităţi matematice, scris, citit, operare PC,
relaţionare etc.) __________________________________________________________
5. Care este programul dvs de muncă? Zile __________ Ore _________ Schimburi _________
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6. Descrieţi, vă rog, o zi obişnuită de muncă? ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________

w
w

7. Ce vă place cel mai mult la munca dvs? ____________________________________________________
8. Ce nu vă place la munca dvs.? ____________________________________________________________
9. La cine apelaţi atunci când aveţi problem la locul de muncă? ___________________________________
10. Ce fel de îmbrăcăminte purtaţi la locul de muncă? Este nevoie de uniformă? ______________________

w

11. Care este salariul de început pentru această slujbă? Care este salariul la care se poate ajunge pentru
acest post? __________________________________________________________________________

12. La ce beneficii aveţi dreptul? Pensionare _____

asigurare medical ____ concediu medical plătit ____

primă de vacanţă ____ altele ____________________________________________________________
13. Exista posbilitatea avansării în carieră? Ce trebuie să faci pentru a avansa? _________________________
____________________________________________________________________________________
14. Pentru ce alte slujbe mai sunt necesare aceleaşi abilităţi ca şi pentru aceasta? _____________________
____________________________________________________________________________________
15. Care sunt primele 3 lucruri pe care ar trebui să le fac pentru a putea avea o slujbă ca a dvs.? ___________
____________________________________________________________________________________
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