Ce este acest

Ghid de
carieră

și cum
îl poți folosi?

Top 3 beneficii:
OPORTUNITATEA

Acest ghid reprezintă un set de resurse practice care vă sprijină pe
dumneavoastră, ca angajator, în implementarea unui model nou de
recrutare și angajare. Totodată, promovează ideea implicării continue
a angajatorilor în procesul de pregătire al viitoriilor angajați prin
programe de formare personalizate, care aduce valoare adăugată
procesului de recrutare standard.

ACCES

la un nou grup de
potențiali candidați

FACILITAREA

eforturilor dumneavoastră
în a echilibra diferențele de
gen din companie

de a elabora colaborativ
un program de formare
care dezvoltă abilitățile
candidaților

Profiluri locuri
de muncă:

Acest ghid oferă angajatorilor
un serviciu all-inclusive și
gratuit pentru a recruta, instrui
și angaja noi talente pentru
următoarele job-uri digitale faceți clic pe pictograme
pentru a verifica descrierile
fiecărui job:

Tester
Reprezentant
Suport Clienți

Administrator
De Proiect
Dezvoltator
Web Junior
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Fă parte din

Schimbare

Urmărește mai jos pașii detaliați cu privire la implicarea
anagajtorilor, serviciile pe care un proiect ca și Women4IT
le poate oferi, instrumentele pe care le puteți utiliza și
beneficiile acestora:

AFLĂ
Acest set de
instrumente
pentru angajator
vă va ajuta să
înțelegeți de ce ar
fi benefic să vă
reconsiderați
strategia de
recrutare, de ce ar
trebui să luați în
considerare tinere
NEETs ca și sursă
de candidați și
cum puteți accesa
serviciile oferite de
proiectul
Women4IT.

CERCETEAZĂ
Dacă compania
dumneavoastră ar
dori să afle mai
multe despre astfel
de oportunități și să
angajeze persoane
feminine într-unul
sau mai multe
dintre profilurile de
locuri de muncă
menționate în acest
ghid de carieră, vă
recomandăm să
căutați inițiative în
curs de desfășurare
similare cu
www.women4it.eu
în regiunea / țara
dumneavoastră.

Vă propunem să
luați o pauză de 5
minute în care să
vă gândiți la 3
moduri în care
v-ați dori ca
angajator sau
credeți că ar fi
benefic pentru
dumneavoastră și
pentru organizație
să vă implici în
proiecte similare cu
Women4IT

Și acum luați încă 5
minute ca să vă
gândiți la 3 nevoi pe
care le-ați putea
avea ca și angajator
și care v-ar
determina să vă
implicați într-un
proiect similar.

CREEAZĂ
CONEXIUNI
Participați la
evenimente
relevante pentru
sectorul digital,
întâlniți oameni
implicați în
proiecte similare și
creați o rețea și o
comunitate în care
puteți discuta
chestiuni pe tema
angajării femeilor
gata formate în
sectorul digital.

ANGAJAȚI
CANDIDAȚII
POTRIVIȚI!
Implicându-vă în
astfel de inițiative,
veți avea ocazia să
angajați personal
nou gata format pe
nevoile organizației
dumneavoastră, și
mai aproape de
valorile, obiectivele
și nevoile
organizației
dumneavoastră.
Prin Women4IT, 70
de angajatori au
angajat tinere
calificate și instruite
în România.

1 Not in Education, Employment, or Training

Women4IT

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

EVALUAȚI!
Evaluarea se va
face după ce
femeile instruite au
fost incluse în
companii și
evaluarea acestora
va consta în
feedback-ul primit
de la angajatori și
membrii echipei.

