Ce este acest

Ghid de
carieră

și cum
îl poți folosi?

În ce situații
poate fi acest ghid

Acest ghid reprezintă un set de resurse practice
care te ajută să te familiarizezi cu locurile de
muncă și carierele digitale și să te motiveze să
faci din cariera ta una digitală. Venim în sprijinul
tău, oferindu-ți acces gratuit la servicii și
recomandări.

SUNT ÎN
VREAU

să îmi dezvolt
aptitudinile de angajare.

util pentru tine?

NU CRED CĂ

Practic, oricine este interesat de
oportunități de carieră digitală
poate beneficia de acest set de
instrumente, indiferent de sex,
vârstă sau alte criterii. Cu toate
acestea, dacă ești femeie, ai sub
30 de ani, nu ești încadrată
profesional,nu urmezi niciun
program educațional , și, dacă te
identifici cu cel puțin una dintre
afirmațiile alăturate, acest set de
instrumente este pentru tine!

De ce un
loc de muncă
digital sau în
domeniul IT?

am ce îmi
trebuie

ca să am un loc de muncă
digital/ în IT.

concediu de
maternitate
și vreau să îmi îmbunătățesc
prospectele de viitor.
VREAU

să explorez

mai multe oportunități de locuri
de muncă digitală.

SUNT

VREAU

să devin

liber profesionistă și să decid singură
când, cum, unde și cît voi lucra.

1. FLEXIBILITATE!
• poți lucra în echipă sau ca individual
• poți lucra de oriunde

mamă
singură

și simt că opțiunile mele în a-mi
găsi un loc nou de muncă sunt
limitate.

2.UN VENIT
CONISDERABIL!

• poți decide când și cât sa muncești (ca și liber
profesionist)

Câteva motive
pentru care un
asemenea loc de muncă
ar fi pe placul tău:
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3.OPȚIUNI DIVERSE
ÎN CARIERĂ!
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De la 0
la un job
digital în

9 pași

Platforma
www.digitaljobs.women4it.eu
își propune să vă sprijine
călătoria în sectorul digital
oferindu-vă sfaturi și trucuri cu
privire la mentorat, formare și
căutare de locuri de muncă,
urmând pașii de mai jos

INSPIRĂ-TE!
Familiarizează-te cu
oportunitățile de
carieră disponibile și
citește despre locuri de
muncă care pot fi
potrivite pentru tine:

• accesează
digitaljobs.women4it.eu
• verifică descrierile
locurilor de muncă
disponibile

ÎNVAȚĂ!

Implică-te proactiv
în parcursul educațional
și folosește-ți capacitățile
complete de învățare

• Downloadați varianta
întreagă a toolkit-ului
• Fii activă și folosește
resurse practice cât
mai mult posibil

CAUTĂ SPRIJIN
Alăturați-vă unei
comunități de
asistență, cum ar fi
grupuri IT / digitale /
tehnologice de interst
de pe Facebook,
Instagram sau Linkedin
sau urmați un
influencer în domeniu,
pe rețelele sociale. De
asemenea, puteți vorbi
cu prietenii care
lucrează în sectorul
digital și să le cereți
sfaturi, păreri,
recomandări.

• analizează-le ca să vezi
cu care dintre ele te
potrivești

• Aptitudinile tale vor
continua să evolueze, iar
compania ta te va ajuta
să crești profesional. Nu
pierde nicio ocazie de a
învăța lucruri noi
• Verifică furnizorii de
instruire în secțiunea
"Unde îmi pot dezvolta
abilitățile" din Ghidul de
Carieră Digitală. Dacă
identifici cursuri care îți
pot fi utile, discută mai
departe cu angajatorul

• Poți consulta alte
oportunități / furnizori
de instruire în
secțiunea "Unde pot
dezvolta abilitățile
mele" din Ghidul de
Carieră

IDENTIFICĂ
OPORTUNITĂȚI
DE TRAINING
SINCRONIZEAZĂ-ȚI

din apropierea ta

INTERESELE CU

CERTIFICĂ-ȚI
NOILE
APTITUDINI

APTITUDINILE
Utilizează un
instrument de profilare
pentru a-ți auto-evalua
abilitățile și pentru a
înțelege cum te
potrivești cu diferitele
profiluri de joburi în IT

• Fă testul de
alfabetizare digitală
pentru a-ți autoevalua
abilitățile
• Completează testele
disponibile pentru
fiecare job digital
pentru a vedea care
este cea mai bună
alegere pentru tine

NU TE OPRI
DIN ÎNVĂȚAT!

Pune în practică
noile tale abilități
și continuă să inveți

• Citește secțiunea "Cum
voi avea un interviu de
succes" din Ghidul de
Carieră Digitală
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Profitați de ocazie
pentru a vă certifica
noile competențe.
Solicitați furnizorului
de grădină să vă ofere
detalii despre
acreditarea ulterioară a
certificării de formare.
(exemplu Ministerul
Muncii etc).

• Noile abilități te vor ajuta
să cauți și să găsești noi
locuri de muncă care ți se
potrivesc

AI ÎNCREDERE
ÎN TINE!

Fii pregătită pentru
procesul de recrutare
și selecție!

• Actualizează-ți CV-ul,
adăugând noile abilități și
certificatul obținut
• Consultă secțiunea "Cum
să-mi scriu CV-ul /
scrisoarea de intenție" din
Ghidul de carieră digitală

CAUTĂ ACTIV
LOCURI NOI
DE MUNCĂ!

Women4IT (Project 2017-1-094) is a multi-stakeholder partnership funded by Iceland,
Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment

