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ANUNŢUL DE ANGAJARE
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Sesiunea nr. 1
1. Discută cu elevii despre ce informaţii ar trebui să conţină un anunţ de angajare. Poţi folosi informaţiile
de mai jos ca punct de pornire în discuţie.
Un anunţ în care poţi avea încredere conţine informaţii despre:
- Firmă: nume, adresă, telefon, fax, e-mail sau chiar o scurtă prezentare a firmei şi a planurilor ei
- Post: denumirea exactă, principale sarcini;
- Cerinţele sau condiţiile de angajare: o anumită calificare, un anumit nivel de studii, anumite abilităţi
şi capacităţi, experienţă, permis de conducere;
- Beneficii: nivelul salariului sau alte avantaje pe care le primeşte angajatul: bonuri de masă, calificare
la locul de muncă, maşină şi telefon de serviciu;
- Conţinutul dosarului de aplicaţie: curriculum vitae şi scrisoare de intenţie. Unele firme pot solicita şi
cerere de angajare, copii după actele de identitate şi după diplome de studii, fotografii, adeverinţe
medicale, cazier judiciar etc.
- Data până la care se pot trimite documentele şi unde anume – adresa sediului, telefon, fax, e-mail.
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2. Prezintă exerciţiul nr 1 elevilor tăi, oferă-le 10 minute timp de rezolvare după care discutaţi în grup
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Sesiunea nr. 2
1. Discută cu elevii despre anunţurile capcană, periculoase (subliniează care sunt caracteristicile acestor
anunţuri)
2. Roagă elevii să rezolve exerciţiul nr. 2
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EXERCIŢIUL NR. 1
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Citeşte anunţul din imaginea alăturată şi răspunde
la următoarele întrebări:
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1. Dacă ai îndeplini toate condiţiile cerute în
anunţ ai aplica pentru acest post?
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2. Dacă DA, ce elemente din anunţ te-au
convins?
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EXERCIŢIUL NR. 2
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1. Citeşte cu atenţie următăoarele exemple de anunţuri:

2. Care dintre anunţurile de mai sus sunt anunţuri capcană?

REŢINE:
unele anunţuri deşi conţin elemente care te atrag sunt anunţuri „capcană”! Acestea pot ascunde locuri de
muncă „la negru” sau pot fi o metodă de recrutare pe care o folosesc traficanţii de fiinţe umane.
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