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REZUMAT EXECUTIV

Acest ghid de carieră este o resursă
practică pentru femeile care ar putea
și care își doresc să devină profesioniste
în asistență IT.
Acesta oferă o serie de principii
și recomandări cheie care,
combinate, oferă o bună înțelegere
a oportunităților, avantajelor și
provocărilor viitoare, precum și a
diferitelor alte practici care ar putea
constitui un ajutor suplimentar. Scopul
acestei resurse este de a motiva femeile
să îmbrățișeze carierele digitale și să
își dezvolte abilitățile și competențele
tehnice într-un sector și o comunitate
digitală mai diversificată.
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DESCRIEREA PROIECTULUI
ȘI A INIȚIATIVEI INCO
Digital Women Romania este un proiect finanțat de Google,
printr-un parteneriat cu INCO Work in Tech Academy, și este
dedicat tuturor femeilor, de orice vârstă, interesate să-și dezvolte
cariera digitală, care doresc să aibă un impact și să facă parte din
comunitatea digitală. Prin crearea unui set de instrumente dedicat
pentru a ajuta femeile să-și atingă obiectivele tehnologice, Digital
Women și-a propus să formeze peste 1500 de femei în funcția de IT
Support Specialist, printr-un curs online ținut pe Coursera, între anii
2021 și 2023.
Până în prezent, proiectul a format peste 700 de femei din România,
dintre care peste 650 au primit certificarea Google IT Support
Specialist, crescându-și astfel șansele de a avansa într-o carieră
profesională în domeniul tech prin găsirea de noi locuri de muncă,
avansarea în rolurile actuale, începerea unor stagii de practică sau
internship și reconversie profesională.

Acest ghid servește ca o resursă
semnificativă pentru a sprijini succesul
femeilor care doresc să urmeze
cariere similare, mai ales în contextul
restricțiilor generate de pandemia
Covid-19.
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INSTRUCȚIUNI PENTRU
UTILIZAREA ACESTUI GHID DE CARIERĂ

Folosind acest ghid, obțineți acces la
îndrumare, sfaturi și trucuri, precum și
la poveștile de success ale absolventelor
care au decis să-și împărtășească
experiențele și de la alte femei care
lucrează în sectorul digital și servesc ca
mentori și role models.
Fie că sunteți în căutarea oportunităților
de a vă îmbunătăți competențele
digitale sau vă doriți avansarea
în sectorul tehnologiei/ în cariera
dumneavoastră profesională, sau
reconversia experienței profesionale de
până acum sau pur și simplu vreți să
învățați noi modalități de a vă pune în
practică abilitățile digitale deja pregătite,
acest ghid este pentru dumneavoastră!
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Acest ghid reprezintă un set de resurse practice care vă ajută să vă familiarizați
cu piața locurilor de muncă și carierele digitale. Totodată, vă poate motiva să
vă îndreptați să vă îndreptați și dumneavoastră către o astfel de carieră. Venim
în sprijinul dumneavoastră, oferindu-vă acces gratuit la îndrumare, sfaturi și
recomandări.

Practic oricine este interesat de oportunități de carieră digitală, poate beneficia
de acest set de instrumente, indiferent de sex, vârstă sau alte criterii. Așadar, dacă
vă identificați cu cel puțin una dintre afirmațiile alăturate, acest ghid este pentru
dumneavoastră!
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INSTRUCȚIUNI PENTRU
UTILIZAREA ACESTUI GHID DE CARIERĂ

Folosirea acestui ghid vă oferă mai întâi
flexibilitate, ceea ce înseamnă că puteți
lucra fie în echipă, fie ca individ în
domeniul asistență IT, puteți lucra și de
la distanță sau puteți decide când și cât
de mult puteți lucra ca freelancer.
În al doilea rând, e bine de știut că un
job în sectorul digital vă oferă un venit
rezonabil. Și în al treilea rând, dar nu
în ultimul rând, vă conduce cariera pe
o autostradă multilaterală. Vă puteți
reconverti cu ușurință după aceea
și puteți învăța mereu lucruri noi în
sectorul tehnologiei.
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Platforma www.digitalwomen.eu își propune să vă sprijine călătoria în lumea IT,
oferindu-vă sfaturi și trucuri cu privire la formare, căutare de locuri de muncă, urmând
pașii de mai jos:

Mydigiskills.eu

WWW.DIGITALWOMEN.EU — 8
WWW.DIGITALWOMEN.EU — 8

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ȘI IMPORTANȚA
VOLUNTARIATULUI

Locuri de muncă cu abilități digitale
În prezent, 90% din locurile de
muncă necesită competențe
digitale. Indiferent de sectorul
în care veți lucra, probabil veți
avea nevoie de un anumit nivel
de competențe digitale. În
categoria joburilor digitale, există
zeci de specializări, iar titlurile
posturilor pot varia semnificativ
de la o companie la alta.

Pentru a urma o carieră în IT,
aveți nevoie de un set de abilități
tehnice, dar și soft. În secțiunea
de mai jos puteți vedea o listă
de competențe și domenii de
expertiză necesare angajatorilor.
Iată tipurile de competențe și
domeniile de expertiză la mare
cerere:
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Unde și cum îmi pot dezvolta și alte
abilități tehnice?

Înainte de a dezvolta orice
abilități noi, să începem prin a
vă îmbunătăți abilitățile actuale,
fie că sunt abilități tehnice sau
soft (adică de atitudini și de
comportament).

Prin urmare, vă oferim mai jos
o listă a furnizorilor de formare
a competențelor digitale și a
acceleratorilor de carieră din
România.

În IT, ca în orice alt sector,
învățarea este un process
de lungă durată, care nu se
oprește, pentru că mereu apar
tehnologii noi, cu care trebuie
și este bine să fiți la curent.
Pe măsură ce tehnologia se
dezvoltă, la fel ar trebui să
facem și noi; dezvoltarea carierei
dumneavoastră va necesita
să vă angajați într-o formare
continuă.

Școala Informală de IT
SDA Academy
Code Berry
Codecool
IT School
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Și pentru a vă oferi o privire în interiorul
proiectului, am rugat unele cursante și
absolvente să vorbească puțin despre
experiența lor cu Digital Women.
Citiți poveștile lor și inspirați-vă din
ele. Sperăm că veți găsi oportunități
similare și vă va ajuta să vă angajați în
domeniul IT.
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TESTIMONIAL

AMELIA SFIRSCHI
Absolventă Google IT Support Specialist
DIGITALWOMEN

— CARE ESTE EXPERIENȚA TA PROFESIONALĂ?
Am lucrat în domeniul Customer Care pentru
Sykes din Cluj-Napoca, unde am furnizat informații
despre produse și servicii și am rezolvat probleme
legate de produse și servicii. Și acum 3 luni
am început să lucrez în domeniul Application
Management Support la Entity Data din Cluj.
— CE FĂCEAI ÎNAINTE DE A ÎNCEPE PROGRAMUL
GOOGLE IT SUPPORT SPECIALIST?
Am absolvit Facultatea de Economie și
Administrarea Afacerilor și după aceea am lucrat
timp de 2 ani în domeniul Customer Care.
— CE TE-A MOTIVAT SĂ TE ÎNSCRII ÎN
PROGRAMUL GOOGLE IT SUPPORT SPECIALIST?
Am fost motivată de faptul că datorită acestui
certificat aș avea oportunități mai bune pe piața
muncii.
— DE CE ACEASTĂ CARIERĂ SPECIALĂ [SUPORT
IT]?
Consider că știu sa analizez o problemă și sunt
atentă la detalii, astfel încat să pot rezolva diverse
probleme care apar utilizatorilor. Prin urmare,
consider că o astfel de carieră mi se potrivește.
— CE TE INTERESEAZĂ CEL MAI MULT ÎN LUMEA
IT?
Sistemele de operare mi se par cea mai interesantă
parte a lumii IT.
— DE CE CREZI CĂ ÎNVĂȚAREA DE NOI ABILITĂȚI
TEHNOLOGICE ESTE IMPORTANTĂ ÎN LUMEA DE
ASTĂZI?
Consider că progresul tehnologic se întâmplă din
ce în ce mai repede, iar cei care nu încearcă să-și

actualizeze cunoștințele despre tehnologie sunt
dezavantajați. În fiecare domeniu, angajații trebuie
să aibă acum niște abilități tehnice.
— ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CURSUL, CUM AI
PROCEDAT CU ÎNVĂȚAREA ȘI FINALIZAREA
PROGRAMULUI?
Programul a avut și faze mai ușoare, dar și faze mai
dificile. Prima fază a fost ușoară, dar următoarea mi
s-a părut complicată și mi-am pierdut încrederea
de a continua, dar cu pași mici am reușit să înțeleg
conceptele mai dificile, așa că am reușit să termin
cursurile la timp.
— TE-AI CONFRUNTAT CU ANUMITE
PROVOCĂRI? CUM AI REUȘIT SĂ LE DEPĂȘEȘTI?
Unele capitole au avut o dificultate mai mare,
unde explicația instructorului nu a fost suficientă
pentru a înțelege pe deplin lecția. Dar am căutat
alte resurse pe internet unde lecția a fost explicată
dintr-o perspectivă puțin diferită și apoi am reușit
să finalizez lecția.
Am folosit comunitatea Facebook pe care EOS a
creat-o, special pentru cursantele DigitalWomen și
am găsit informații utile acolo.
— CE AJUTOR A OFERIT ORGANIZAȚIA
NOASTRĂ? A FOST UTIL/DE IMPACT?
Organizația a răspuns la întrebările participanților și
ne-a încurajat să parcurgem cursul. De asemenea,
ne-a oferit o serie de ateliere care să ne ajute în
carierele pe care dorim să le construim.
— CE AI FĂCUT CÂND TE-AI SIMȚIT NEMOTIVATĂ?
Am avut și perioade în care nu m-am simțit
motivată să continui cursul, dar apoi am făcut
o scurtă pauză, în care m-am gândit din nou de
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TESTIMONIAL

AMELIA SFIRSCHI
Absolventă Google IT Support Specialist
DIGITALWOMEN

ce am început această călătorie și de ce vreau să
o termin și în acest fel, am găsit motivația de a
continua.

•
•

— CARE A FOST PARTEA CEA MAI PLINĂ DE
SATISFACȚII A CURSULUI?
Când mi-am dat seama câte lucruri utile am
reușit să învăț și pe care le-aș putea aplica în viața
mea profesională. Acest curs m-a motivat să aplic
pentru un job în care abilitățile tehnice erau mai
apreciate.
— CUM TE-A FĂCUT SĂ TE SIMȚI DESPRE TINE
PARTICIPAREA LA ACEST CURS?
Acest curs m-a ajutat să înțeleg anumite lucruri
tehnice pe care le-am crezut că sunt imposibil de
înțeles. Mi-a dat încredere că aș putea avea un loc
de muncă în care să aplic cunoștințele tehnice
și, astfel, să pot contribui la o inovație în acest
domeniu.
— ACUM CĂ AI PORNIT PE ACEST DRUM, AI ZICE
CĂ DATORITĂ PROGRAMULUI DE CERTIFICAT DE
SUPORT IT AI GĂSIT UN LOC DE MUNCĂ/STUDII
ULTERIOARE?
Da. Iar când terminasem cursul m-am simțit
motivată să încerc să încep o carieră în IT. Am făcut
trainingul în perioada aprilie-septembrie și mi-am
găsit de lucru în iulie.
— CARE ESTE ROLUL TĂU ÎN COMPANIA ÎN CARE
LUCREZI ACUM?
Lucrez ca suport de management al aplicațiilor și
principalele mele responsabilități sunt:
•
Oferirea de suport utilizatorului cu privire la
întrebări tehnice despre aplicarea sistemului de

raportare
Verificare și procesare și tichete primite de la
biroul de service
Prelucrarea incidentelor, problemelor și
modificărilor.

— EXISTĂ VREUN SFAT PE CARE DOREȘTI SĂ
ÎL OFERIȚI PERSOANELOR CARE URMEAZĂ SĂ
ÎNCEAPĂ CURSUL?
Sfatul pe care vreau să le dau oamenilor despre
acest curs este că merită să urmați acest curs
pentru a afla atât elementele de bază ale
suportului IT, cât și pentru a afla următorul pas pe
care l-ar putea face în carieră.
— PRIVIND PUȚIN ÎN URMĂ, CUM AI SPUNE CĂ
ȚI-A SCHIMBAT ACEASTĂ EXPERIENȚĂ VIAȚA?
Mi-a oferit noi perspective despre lumea
tehnologiei și cât de util este să am o carieră în
acest domeniu.
— CÂT DE IMPORTANT ESTE PENTRU TINE SĂ AI
MODELE ÎN VIAȚA TA?
Este destul de important pentru că acești oameni
ne pot inspira în alegerile pe care le facem și pot fi
un ghid pentru anumite domenii.
— CARE ESTE UN SFAT PE CARE L-AI PUTEA
OFERI CUIVA DIN COMUNITATEA TA PENTRU A-L
AJUTA SĂ-ȘI DEZVOLTE ÎNCREDEREA?
Să analizeze la ce se pricepe acea persoană și
ce abilități pot fi îmbunătățite și să încerce să
îmbunătățească acea parte.
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TESTIMONIAL

NINA SCOPOS
Absolventă Google IT Support Specialist
DIGITALWOMEN

— DE CE AI APLICAT PENTRU ACEST
CURS DE ASISTENȚĂ IT?
Am aplicat la acest curs pentru că
am vrut să-mi îmbunătățesc limba
engleză și să descopăr lucruri noi
despre lumea IT.
— CE AR ÎNSEMNA PENTRU TINE O
CARIERĂ ÎN IT?
O carieră în IT ar însemna un pas mare
în viața mea profesională pentru că
de când eram mică mi-a plăcut totul
despre lucrurile tehnice. Mi s-a părut
foarte interesant modul în care mintea
umană poate să se dezvolte, să lucreze
și să folosească orice este legat de
tehnologia de calcul.

— DESCRIE SUNETUL SAU MUZICA
DIN JURUL TĂU ATUNCI CÂND
ÎNVEȚI PENTRU CURS.
Când studiez, îmi place să mă implic
în adâncul cursului. Din această cauză
nu-mi place să fiu deranjată de nimic.
Învăț doar dacă nu există zgomot
de fond în jurul meu. Singurul sunet
pe care îl iubesc și îmi dă pace când
studiez este torsul pisicii mele.
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TESTIMONIAL

VENESA PUIE
Absolventă Google IT Support Specialist
DIGITALWOMEN

— CARE ESTE EXPERIENȚA TA
PROFESIONALĂ?
Am fost manager de proiect în HR, și am fost
întotdeauna curioasă de știință și dornică să
folosesc tehnologia.
— CE FĂCEAI ÎNAINTE DE A ÎNCEPE
PROGRAMUL GOOGLE IT SUPPORT
SPECIALIST?
Am lucrat in HR timp de 3 ani.
— CE TE-A MOTIVAT SĂ TE ÎNSCRII ÎN
PROGRAMUL GOOGLE IT SUPPORT
SPECIALIST?
Mi-a oferit șansa de a învăța concepte și
practici IT de bază, astfel găsind o motivație
bună pentru a mă înscrie în acest program.
— DE CE ACEASTĂ CARIERĂ SPECIALĂ
[SUPORT IT]?
Îmi place să ajut oamenii, îmi place să lucrez
cu oamenii și să analizez diferite situații și să
găsesc soluții la probleme.
— CE TE INTERESEAZĂ CEL MAI MULT ÎN
LUMEA IT?
Să ajut oamenii prin IT și să îi motivez pe cei
cărora le place.

— DE CE CREZI CĂ ÎNVĂȚAREA DE NOI
ABILITĂȚI TEHNOLOGICE ESTE IMPORTANTĂ
ÎN LUMEA DE ASTĂZI?
Lumea este tehnică, așa ar trebui să fim și noi.
— ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CURSUL, CUM AI
PROCEDAT CU ÎNVĂȚAREA ȘI FINALIZAREA
PROGRAMULUI?
Am studiat, exersat, nu am renunțat niciodată.
— TE-AI CONFRUNTAT CU ANUMITE
PROVOCĂRI? CUM AI REUȘIT SĂ LE
DEPĂȘEȘTI?
Da, au fost greu de înțeles anumite concepte
tehnologice, dar Fundația EOS și grupul de
Facebook creat special pentru Comunitatea
Digital Women m-au ajutat cu adevărat
să le depășesc, cu antrenamentele și
disponibilitatea lor de a răspunde la întrebări.
— CE AJUTOR A OFERIT ORGANIZAȚIA
NOASTRĂ? A FOST UTIL/DE IMPACT?
Fundația EOS a ajutat la construirea unei
comunități Digital Women prin intermediul
grupului lor de Facebook, unde fiecare
participant și-a împărtășit experiența și
cunoștințele și i-a ajutat pe alți participanți să
lucreze.
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TESTIMONIAL

VENESA PUIE
Absolventă Google IT Support Specialist
DIGITALWOMEN

— CE AI FĂCUT CÂND TE-AI SIMȚIT
NEMOTIVATĂ?
Am muncit mai puțin, dar tot am muncit.
— CARE A FOST PARTEA CEA MAI PLINĂ DE
SATISFACȚII A CURSULUI?
Cunoștințele și întâlnirile pe care Fundația
EOS le organiza online, dându-ne ocazia să
ne cunoaștem și să împărtășim o pasiune
comună pentru IT.
— ACUM CĂ AI PORNIT PE ACEST DRUM, AI
ZICE CĂ DATORITĂ PROGRAMULUI DIGITAL
WOMEN AI GĂSIT UN LOC DE MUNCĂ/
STUDII ULTERIOARE?
Da, lucrez în IT, într-o companie mică și mai
studiez pe cont propriu.
— CARE ESTE ROLUL TĂU ÎN COMPANIA ÎN
CARE LUCREZI ACUM?
Sunt Implementation Engineer la Retarus.
— ÎȚI PLACE SĂ LUCREZI ÎN ACEST NOU
DOMENIU DE CARIERĂ?
Iubesc fiecare minut.

— PRIVIND PUȚIN ÎN URMĂ, CUM AI SPUNE
CĂ ȚI-A SCHIMBAT ACEASTĂ EXPERIENȚĂ
VIAȚA?
Reușesc să instruiesc alți participanți la
program și m-au făcut să realizez că pot fi un
bun mentor tehnologic pentru alții.
— CÂT DE IMPORTANT ESTE PENTRU TINE
SĂ AI MODELE ÎN VIAȚA TA?
Indiferent dacă fac asta în viața personală sau
în cea profesională, vreau să îi ajut pe ceilalți
să devină mai buni.
— CE IMPACT VREI SĂ AI ÎN CONTINUARE
PENTRU TINE, FAMILIA TA, COMUNITATEA
TA?
Este vital, deoarece a avea o rețea durabilă de
oameni care împărtășesc aceleași valori ca și
tine, îți afectează viața într-un mod pozitiv și îți
oferă satisfacții.
— AI UN SFAT PE CARE L-AI PUTEA OFERI
CUIVA DIN COMUNITATEA TA PENTRU A-L
AJUTA SĂ-ȘI DEZVOLTE ÎNCREDEREA?
Adu-ți aminte de ce ai început să mergi pe
drumul pe care te afli.

— AI VREUN SFAT PE CARE DOREȘTI SĂ ÎL
OFERI PERSOANELOR CARE URMEAZĂ SĂ
ÎNCEAPĂ CURSUL?
Termină cursul, apoi decide dacă acesta este
calea ta.
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Importanța stagiului de voluntariat/
internship

Voluntariatele și internshipurile
sunt alte modalități excelente
pentru a vă dezvolta abilități
și pentru a obține o carieră în
industria tehnologiei – ca să
nu mai vorbim de șansa de
a câștiga în timpul învățării.
Îmbunătățirea abilităților într-un
mediu de lucru este probabil cel
mai eficient mod de a vă crește
și de a vă dezvolta profesional.
Programele de voluntariat și
de internship sunt de obicei
promovate pe site-urile web de
recrutare, precum și de către
agențiile de ocupare a forței de
muncă.
Conceptul evenimentelor de
gen „hackaton” este unul relativ
nou. Însă așa cum este cunoscut

în mediul profesional de IT, un
hackaton are scopul de a aduna
tinerii selectați prin program,
voluntari și bursieri deopotrivă
să se cunoască, să se grupeze
în funcție de skill-uri și să
lucreze împreună, pe echipe, la
dezvoltarea unor prototipuri ale
unor proiecte.
Urmăriți anunțurile despre
“bootcamps” din domeniul
tech, și cu siguranță veți
găsi oportunități firme care
organizează cursuri intensive,
în regim de bootcamp de
unde veți rămâne cu informații
concentrate și de calitate în scurt
timp.
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Importanța stagiului de voluntariat/
internship

De asemenea, nu neglijați târgurile de carieră, și nu omiteți secțiunile
dedicate sectorului IT, cum ar fi:

Angajatori de Top
Târgul de Cariere
RecruiTech
Aceste evenimente și oportunități sunt ideale pentru a face
networking, pentru a cunoaște lume și implicit, domeniul tech și IT
în general, pentru a vă face o deschidere în lumea tehnică.
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Locuri de muncă pe piață

Tehnologiile digitale sunt
utilizate în multe sectoare
precum agricultură, sănătate,
transport, educație, comerț cu
amănuntul, automotive, energie,
transport maritim, logistică și
industria tehnologiei informației
și comunicațiilor etc. Cererea
de specialiști în tehnologia
informației și comunicațiilor este
în creștere rapidă. În prezent,
nouă din zece locuri de muncă
necesită competențe digitale.

expansiune: sistemul de
învățământ este deja depășit și
nu reușește să acopere cererea
în creștere.

De exemplu, în România,
sectorul IT crește într-un ritm
atât de rapid încât principala
sa provocare actuală nu constă
în industrie, ci în capacitatea
autorităților române de a
gestiona acest sector în plină

12.000 de practicieni

Universitățile tehnice
produc aproximativ
7.000 de absolvenți
în fiecare an, în timp
ce industria IT are
nevoie în prezent de
și specialiști.
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Locuri de muncă pe piață

În plus, tot mai mulți tineri
absolvenți aleg să plece din țară
și să lucreze în companii din
afara României, prin urmare este
și mai dificil pentru angajați să
angajeze talent.

Dacă ați citit acest document,
până acum, ar trebui să aveți o
imagine mai clară dacă vă doriți
să urmați o carieră digitală, iar
dacă răspunsul e pozitiv, iată
câteva resurse utile pe care ați
putea să le verificați. Locuri de
muncă digitale disponibile pot fi
găsite online pe principalele siteuri web de locuri de muncă și de
recrutare. Iată câteva exemple:

EJOBS.RO
BESTJOBS.EU

Unele dintre organizațiile care
sprijină femeile în tehnologie:
Global Women in Tech
Conectarea femeilor cu industria
STEM și facilitarea dezvoltării
sectorului IT prin schimburi de
afaceri internaționale
Everygirl Everywhere
Susținerea adoptării unor cariere
digitale de către fete și femei
și asigurarea alfabetizării lor
digitale.
Codette
Promovarea diversității în
tehnologie, prin organizarea
de cursuri și evenimente de
codificare.

ROMJOB.RO
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Locuri de muncă pe piață

WomenTechmakers
Comunitate informală care organizează evenimente, susține și
promovează femeile în IT
Banat IT
Păstrarea comunității IT regionale conectată și informată

Companii care angajează în domeniul asistență IT:
COMPANII NATIONALE:
• DABMSP
• FlowByte
COMPANII INTERNATIONALE:
• Accenture
• LASTING
• ACI
• Continental
• VALEO IT
COMPANII REGIONALE:
• Fastbit
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Căutarea jobului ideal și succesul
la interviu

Există mai multe moduri de a începe căutarea pentru jobul ideal în IT.
Acest ghid își propune să le indice pe cele mai eficiente și să vă ofere
câteva sfaturi despre cum să le utilizați. În această etapă a călătoriei
dumneavoastră de angajare, este posibil să fi fost deja abordată de
către angajatori pentru a lucra pentru ei. Cu toate acestea, ar trebui să
fiți oricum cu ochii pe cele mai bune oportunități existente pe piață.
Înainte de a merge pe site-urile de locuri de muncă pentru a căuta
locuri de muncă digitale, folosiți-vă propria rețea de cunoștințe,
prieteni și orice alte canale pentru a afla despre potențialii angajatori,
să îi cunoașteți și să aveți o primă întâlnire informală fără presiunea
unui interviu. Acest lucru se poate întâmpla dacă participați la ateliere
și sesiuni organizate de comunități IT, organizații sau proiecte precum
Digital Women. Așadar, fiți atente la evenimentele care sunt de obicei
promovate prin intermediul rețelelor sociale.
LinkedIn este cea mai folosită platformă de socializare pentru
angajare din întreaga lume. Funcționalitățile sale permit tuturor să
aibă access la educație, sfaturi și creare de rețele pe subiecte legate
de job.
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Căutarea jobului ideal și succesul
la interviu

Glassdoor este un site web dedicat feedback-ului de la foștii și actualii
angajați din companiile IT. Puteți găsi recenzii și informații care pot fi
de folos atunci când încercați să decideți între unele companii pentru
care să acceptați oferta de lucru.
Mai nou și Facebook pare să joace și el un rol major în identificarea
oportunităților de angajare. Asta pentru că prin intermediul
platformei, primiți conținut personalizat sub formă de adăugări
sau pur și simplu postări din rețeaua dumneavoastră de prieteni,c
onexiuni. Așadar, dacă sunteți cu adevărat interesată de joburi
digitale, cu siguranță veți primi mult conținut pe această temă, care
uneori ar putea fi exact ceea ce cautați (ex., grup IT Jobs Timișoara,
Meetups – evenimente/diverse grupuri pe anume subiecte IT).

SITE-URI WEB DE LOCURI DE MUNCĂ
Utilizați orice site web de recrutare de locuri de muncă și veți
descoperi că majoritatea locurilor de muncă disponibile vor fi în IT,
așa că ar trebui să fie ușor să găsiți o mulțime de opțiuni.
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Căutarea jobului ideal și succesul
la interviu

AGENȚII DE ANGAJARE
De asemenea, puteți încerca să urmăriți actualizările de la principalele
agenții de ocupare a forței de muncă din regiunea dumneavoastră.
Puteți începe cu agenții mari, cum ar fi Wipro, Adecco, Manpower
sau Approach People Recruitment și să vă trimiteți profilul și CV-ul.
Urmăriți pe LinkedIn sau pe Facebook, Glassdoor sau pur și simplu pe
site-urile lor / paginile de Facebook.
FIRME DE EXTERNALIZARE
Dacă, pe lângă skillurile tehnice, vorbiți și o limbă străină, aveți șanse
foarte mari să fiți angajată de o firma de outsourcing. Companii
precum Accenture, Genpact sunt cele care au făcut piața de
outsourcing din România foarte atractivă.
Dacă vă întrebați care este cel mai bun mod de a citi un anunț de
angajare și de a identifica pur și simplu pozițiile deschise sau care
sunt cele mai căutate pe piață, urmați pașii de mai jos.
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Căutarea jobului ideal și succesul
la interviu

IDENTIFICAȚI ANGAJATORUL.
Cine face angajarea? Compania sau o firmă de recrutare?
NOTAȚI COMPANIA.
Cine difuzează anunțul? Cunoașteți compania? Cât de mare este? Ați
auzit despre ea? Ce fel de reputație are?
FIȚI ATENTE LA CONȚINUTUL FIȘEI DE POST.
În cazul în care o fișă de post este general și nu descrie specific
sarcinile de lucru, asigurați-vă că primiți toate detaliile necesare și
că înțelegeți ceea ce se dorește de la dumneavoastră ca potențială
angajată.
IDENTIFICAȚI NEVOILE ANGAJATORULUI.
„Ce calificări caută angajatorii? Expresii precum „Trebuie să ai” indică
o importanță mai mare, în timp ce cuvinte precum „de preferință”,
„plăcut să ai”, „ideal” sau „dorit” sugerează o oarecare flexibilitate.
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Căutarea jobului ideal și succesul
la interviu

ACORDAȚI ATENȚIE INSTRUCȚIUNILOR SPECIALE.
Urmăriți instrucțiuni precum „Fără apeluri telefonice”, „Aplicați prin
e-mail”, „Includeți o scrisoare de intenție scrisă de mână”, „Includeți
portofoliu ale lucrării dvs. anterioare – trimiteți ca fișiere PDF”.
CĂUTAȚI INFORMAȚII DESPRE SALARII ȘI BENEFICII.
Se specifică salariul? Asigurați-vă că vă cunoașteți valoarea înainte
de a aplica. Jobul include alte beneficii? Odată ce știți cum să citiți
un anunț de angajare, veți avea mai multe șanse de a avea succes în
căutarea unui loc de muncă și implicit la interviul de angajare.
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Cum puteți avea un interviu de succes?

Fiți pregătite pentru întrebările evidente, cum ar fi „De ce ai aplicat
pentru acest job?” sau „Ce te face să crezi că ești calificat pentru
job!”. Când răspundeți la întrebări, încercați să rămâneți focusată pe
subiectul întrebării.
Ar trebui să fiți pregătite să puneți întrebările potrivite cu privire
la oferta de muncă. De exemplu, dacă pentru dvs. este important
să aveți flexibilitate în ceea ce privește locul de muncă, ar trebui să
adresați întotdeauna o întrebare referitoare la posibilitatea de a lucra
uneori de acasă, în loc să veniți la birou.
Întrebările specifice referitoare la experiența dumneavoastră
profesională adresate de angajator oferă exemple relevante
pentru a ilustra acele situații în care ați reușit să realizați ceva
folosindu-vă abilitățile. Când vine vorba de responsabilitățile
menționate în oferta de muncă, folosiți interviul ca o oportunitate
de a clarifica și de a obține informații mai specifice privind sarcinile
și indicatorii de performanță.
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REDACTAREA CV-ULUI
ȘI SCRISOAREA DE INTENȚIE
Pe lângă LinkedIn și site-urile web de recrutare, în
UE, există o platformă recomandată care poate fi
folosită atunci când vă creați CV-ul. Acesta se numește
Europass și include documente pentru a vă face
abilitățile și calificările clar și ușor de înțeles în Europa.
Nu vă faceți griji! Există multă asistență online pentru
a scrie un CV grozav.
Notion de exemplu, este o platformă gratuită online,
care oferă o modalitate bună de a începe să vă scrieți
scrisoarea de intenție și, de asemenea, să descărcați
diverse șabloane de CV-uri cu care vă puteți juca și să le
adaptați după cum doriți.
Dar nu uitați! Este foarte important să vă adaptați CV-ul și
scrisoarea de intenție de fiecare dată când aplicați pentru un
loc de muncă diferit. Aceasta arată implicarea dumneavoastră
în lucrul cu compania și intențiile dumneavoastră serioase și
atenția la detalii.
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REDACTAREA CV-ULUI
ȘI SCRISOAREA DE INTENȚIE
IATĂ CUM PUTEȚI FACE ASTA:
Identificați cerințe specifice în cadrul ofertei de
muncă - care chiar fac diferența pentru angajator.
În aplicația dumneavoastră, concentrați-vă pe
punctele dumneavoastră forte care se referă la acele
cerințe specifice. Aceste puncte forte pot reprezenta
abilități și cunoștințe pe care le-ați dobândit în diferite
medii (de exemplu, voluntariat, educație non-formală,
la alte locuri de muncă).
Atunci când vă adaptați scrisoarea de intenție pentru
o anumită ofertă de muncă, ar trebui să încercați
întotdeauna să demonstrați punctele forte și abilitățile
pe care le dețineți.
În sfârșit: nu uitați de prezența pe rețelele sociale
atunci când aplicați pentru un loc de muncă.
Angajatorii le verifică adesea pentru a afla mai multe
despre dvs. ca potențial candidat.
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ÎNCHEIERE ȘI REZULTATELE
PROIECTULUI

Fiind evidentă cererea pe piață pentru
competențe de asistență IT, proiectul
Digital Women a venit in sprijinul
comunității ca un liant între învățare
și punerea în practică a cunoștințelor
dobândite în cadrul cursului IT Support
Specialist.
Ne bucurăm de numărul tot mai
mare al femeilor interesate să urmeze
o carieră digitală. Obținerea unei
reprezentări mai egale în sectorul
tehnologic necesită ca întreprinderile
și guvernele să lucreze împreună, iar
femeile să inspire alte femei. De aceea,
acest ghid de carieră digitală este o
resursă extrem de importantă care
aduce o mulțime de informații practice.
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GHIDUL DE
CARIERĂ DIGITAL
WOMEN 2022

