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WOMEN4IT 
 

 

DEZVOLTATOR WEB JUNIOR 
 

Profilul postului 
 

Dezvoltatorii web dezvoltă, implementează, întrețin și actualizează software-ul accesibil 

web pe baza design-urilor furnizate. Ei aliniază prezența web a clientului cu strategia sa de 

afaceri, rezolvă problemele și problemele software și caută modalități de îmbunătățire a 

aplicației. 

 

NIVELUL AUTONOMIEI 

Dezvoltatorii web junior funcționează, de regulă, ca parte a unei echipe, sub îndrumare, într-

o organizație mare, dar pot deține singura responsabilitate pentru prezența web a 

companiei într-o întreprindere mică sau la început. 

 
UTILIZAREA COMPETENȚELOR DIGITALE 

Dezvoltatorii web junior lucrează pe un computer personal, într-un mediu de birou sau 

uneori de acasă și folosesc software de dezvoltare si programare web și/sau accesează 

sistemele IT de proiectare ale organizației (back-end) pentru a-și îndeplini munca. 

 
MISIUNE 

Dezvoltatorii web junior sunt parte a unei echipe de dezvoltare web, creează, mențin și 

actualizează aplicații si site-uri web, cu scopul final de a ajuta la creșterea afacerii clientului. 
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ATRIBUȚII TIPICE DE MUNCĂ 

 Interpretarea cerințelor unui client.

 Crearea unei pagini web pe baza unei specificații de proiectare furnizate.

 Crearea unui nou site web și pagini web individuale.

 Actualizarea site-urilor web cu conținut nou, crearea de concepte noi.

 Menținerea funcțională a site-urilor existente.

 Relația cu clienții, furnizorii, clienții, partenerii și părțile interesate.

 
COMPETENȚE COMPORTAMENTALE 

 Colaborarea cu alți profesioniști, muncă în echipă

 Schimbarea informațiilor verbale

 Comunicarea ideilor și mesajelor în format scris

 Rezolvarea problemelor

 Gândire logică

 Capacitate de a face sarcini multiple

 
ATITUDINI 

 Fire receptivă

 Pasionată

 Fire Creativă

 Adaptabilă

 Rezilientă

 Orientată spre rezultate

 

COMPETENȚE 
 

 
 COMPETENȚE 

FUNCȚIONALE 

Corespondențe cu DigComp 

2.1 - competență și nivel 

Corespondențe cu e-CF - 

competență și nivel 

 
 

1 

Traducerea conceptelor de 

cerințe în design vizual. 

5.1 Rezolvarea problemelor 

tehnice L8 

5.2 Identificarea nevoilor și a 

răspunsurilor tehnologice L8 

 
 

A.6 Proiectarea aplicației L2 
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  5.3 Utilizarea creativă a 

tehnologiilor digitale L8 

 

2 
Implementarea design-ului 

site-ului front-end. 

5.3 Utilizarea creativă a 

tehnologiilor digitale L8 

 

B.4 Desfășurarea soluțiilor L3 

 
3 

Folosirea bibliotecilor 

software. 

3.2 Integrarea și re- 

elaborarea conținutului 

digital L8 

 
B.1 Dezvoltarea aplicațiilor L3 

 
4 

Scrierea de cod folosind 

tehnici de programare 

web. 

3.4 Programare L8 

5.2 Identificarea nevoilor și a 

răspunsurilor tehnologice L8 

 

B.1 Dezvoltarea aplicațiilor L3 

B.3 Testarea L2 

 
5 

Folosirea editorilor web 

sau instrumentelor de 

autorizare web. 

3.1 Dezvoltarea conținutului 

digital L8 

3.4 Programare L8 

 
B.1 Dezvoltarea aplicațiilor L3 

6 
Cunoașterea și aplicarea 

limbilor foilor de stil. 

 

3.4 Programare L8 
 

B.1 Dezvoltarea aplicațiilor L3 

 
7 

Urmarirea instrucțiunilor 

despre experiența 

utilizatorului. 

 

5.2 Identificarea nevoilor și a 

răspunsurilor tehnologice L8 

 

A.6 Proiectarea aplicației L2 

8 
Urmarirea unui proces de 

dezvoltare a conținutului. 

5.2 Identificarea nevoilor și a 

răspunsurilor tehnologice L8 

 

Implementarea soluțiilor L3 

 
 
 

9 

Crearea unor prototipuri și 

adunarea feedback-ului 

clienților. 

5.1 Rezolvarea problemelor 

tehnice L8 

5.2 Identificarea nevoilor și a 

răspunsurilor tehnologice L8 

2.4 Colaborarea prin 

tehnologii digitale L8 

 
 

B.1 Dezvoltarea aplicațiilor L3 

B.3 Testarea L2 

 
10 

Monitorizarea site-urilor 

web verifică actualizările 

software. 

 

5.2 Identificarea nevoilor și a 

răspunsurilor tehnologice L8 

 

 
11 

Identificarea problemelor, 

modificarea paginilor web 
5.1 Rezolvarea problemelor 

tehnice L8 

C.4 Managementul 

problemelor L3 

B.4 Desfășurarea soluțiilor L3 
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 pentru a rezolva 

problemele. 

5.2 Identificarea nevoilor și a 

răspunsurilor tehnologice L8 

 

 
 
 
 

12 

Utilizarea unei varietăți de 

instrumente de 

comunicare precum e- 

mail, mesagerie, întâlniri 

online pentru a comunica 

cu      colegii,      managerii, 

clienții și părțile interesate. 

2.1 Interacțiune prin 

tehnologii digitale L7 

2.2 Partajarea prin 

tehnologii digitale L72.4 

Colaborarea prin tehnologii 

digitale L7 
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Redactarea documentației 

tehnice. 

3.1 Dezvoltarea conținutului 

digital L7 

1.3 Gestionarea datelor, 

informațiilor și conținutului 

digital L8 

 
 

B.5 Producția de documente 

L3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

The project Nr.2017-1-094 "YOUNG-ICT WOMEN: Innovative Solutions to increase the numbers of EU 

vulnerable girls and young women into the digital agenda” benefits from a 2.714.304 € grant from 

Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. 

The aim of the project is to increase the numbers of EU vulnerable girls and young women into the 

digital agenda. 

 

 
Project implemented by: 
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