
WOMEN4IT
Soluții inovative pentru o participare crescută a 
fetelor și femeilor din medii defavorizate în 
Agenda Digitală

@WomenForIT

@WomenForIT

@Women4IT

www.women4it.eu

Proiect implementat de:

Women4IT este un parteneriat format din membri din mai multe țări finanțat prin granturile EEA și 
prin granturile norvegiene pentru Angajarea Tinerilor. Obiectivul proiectului este să ajute femeile 
la început de carieră să își dezvolte competențele digitale.

URMĂREȘTE-NE!



CINE SUNTEM?

Women4IT este un parteneriat între o multitudine de stakeholderi finanțat prin
granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene pentru Ocuparea
Profesională a Tinerilor. Proiectul este implementat de parteneri din Grecia, 
Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, România și Spania, cu sprijinul Centrului 
European pentru Femei și DIGITALEUROPE. 

Să creăm oportunități de angajare atractive pentru tineri în 
Economia Digitală

Să creăm locuri de muncă digitale inovative pentru femei, 
pentru creșterea economică 

Să creăm parteneriate cu angajatorii pentru a testa modele 
noi și inovative de recrutare, training și angajare

Să oferim un nou instrument online pentru profilarea 
candidaților și pentru formare personalizată gratuită în 
domeniul digital

• Fete tinere în șomaj
• Femei cu o educație insuficientă
• Femei în timpul sau după

concediul de creșterea copilului
• Femei cu venituri scăzute / din

medii defavorizate

MISIUNEA NOASTRĂ

În prezent 90% dintre locurile de muncă necesită competențe digitale,
în timp ce numărul de candidați de pe piața muncii din sectorul IT este 
insuficient. Acest sector este dominat de angajații de sex masculin. Vom 
examina competențele digitale pentru un număr de 1000 de femei și vor 
oferi formare pentru 700 dintre acestea, pe baza nevoilor personalizate ale 
angajatorilor și ale oportunităților oferite de aceștia, testând job-uri 
digitale noi.

10.000 3501.000 700
Tineri 

conștientizați 
de beneficiile 
unei cariere 

digitale

Fete și femei 
susținute prin 

evaluare și 
profilare

Angajatori 
susținuți prin 

soluții de 
recrutare și 

angajare 
inovative

Fete și femei 
formate și cu 
oportunități 
de angajare

CARE ESTE MOTIVAȚIA?

GRUPUL NOSTRU ȚINTĂ

PARTENERII NOȘTRI

ANGAJATORII
Companii din domeniul IT, companii din 
orice sector cu job-uri digitale

AGENȚII DE RECRUTARE
Agenții de recrutare private, agenții de 
șomaj / ocupare a forței de muncă de 
stat, centre de mediere pe piața muncii

DECIDENȚI POLITICI
Instituții și autorități guvernamentale și 
politice la nivel național și European

ORGANIZAȚII DE FORMARE
Centre pentru educația adulților, 
Furnizori de formare competențe 
profesionale, centre de training IT




