
Ce este acest

 și cum
îl poți folosi?

Ghid de
carieră
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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.

Proiectul Women4IT 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:

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

ACCES
la un nou grup de 
potențiali candidați

Profiluri locuri
de muncă:

FACILITAREA
eforturilor dumneavoastră
în a echilibra diferențele de
gen din companie

Reprezentant
Suport Clienți

Tester

Dezvoltator
Web Junior

Administrator
De Proiect

1 Not in Education, Employment, or Training

Top 3 beneficii:

https://digitaljobs.women4it.eu/ro/node/68
https://digitaljobs.women4it.eu/ro/node/70
https://digitaljobs.women4it.eu/ro/node/66
https://digitaljobs.women4it.eu/ro/node/60
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1 Not in Education, Employment, or Training

INOVAȚI!

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.

CONTACTAȚI-NE!

IMPLICAȚI-VĂ!
Dacă compania 
dvs. angajează 
persoane pe una 
sau mai multe 
dintre pozițiile de 
mai sus sau dacă 
compania dvs. ar 
dori să afle mai 
multe despre 
proiect și despre 
oportunitățile pe 
care le oferă, vă 
rugăm să luați 
legătura cu 
women4it@eos.ro

Compania dvs. 
poate fi eligibilă 
pentru a se 
alătura proiectului 
și pentru a 
beneficia de 
serviciile de mai 
jos.

Confirmați 
interesul de a vă 
imlpica în proiect 
completând acest 

Ne va ajuta să 
înțelegem mai 
bine motivația și 
așteptările pentru 
participarea dvs.

DEZVOLTAȚI
COLABORATIV!

Consultați 
parcursul 
educațional creat 
de experții 
Women4IT. 
Exprimați ce ați 
dori să includă 
acesta pentru 
fiecare job în 
parte, discutând 
cu responsabilul 
proiectului 
(women4it@eos.ro).

Vrem să ne 
asigurăm că 
instruirea 
cursantelor va 
răspunde cât mai 
mult nevoilor dvs., 
în termeni de 
competențe.

EVALUAȚI!
În urma unui 
proces de 
angajare încheiat 
cu succes, vom 
urmări și 
monitoriza 
experiența dvs. cu 
noii  angajați. Vă 
vom solicita, de 
asemenea, să 
evaluați 
participarea dvs. 
în proiect.

RĂMÂNEȚI
INFORMAȚI!

Participați la 
evenimente 
organizate de 
proiect, întâlniți 
mentorii și 
formatorii noștri. 
Odată înregistrați 
în proiect, veți fi 
invitați la diverse 
evenimente sau 
întâlniri offline și 
online.

Mentorii și 
formatorii noștri 
vor sprijini 
tinerele să își 
dezvolte abilitățile 
digitale și soft, 
abilitățile de 
căutare a unui loc 
de muncă, 
precum și 
îmbunătățirea 
atitudinii lor față 
de ocuparea 
forței de muncă.

ANGAJAȚI
CANDIDAȚII
POTRIVIȚI!

Women4IT va 
profila și va instrui 
cel puțin 100 de 
tinere din 
România în cele 4 
profiluri de locuri 
de muncă.

Fiind deja 
implicați în 
proiect, veți avea 
prioritate să le 
angajați.

în proiect
Implicați-vă Vedeți mai jos detalii cu privire la implicarea dvs.,

serviciile pe care le oferim, instrumentele pe care
le puteți utiliza și beneficiile acestora:

formular online.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7EUr7fw9HEGf_MsFPnJ6TMJ-GP2H_rlPqoNYT7a8ovBUNUlQSFBKQkJGTTU5TEZFNVhHR1lRTU5NNC4u

