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Introducere
Proiectul
Women4IT
și succesul său

Women4IT este un partener multiplu
parteneriat care creează atractiv
oportunități de angajare pentru tineri
femei în economia digitală de crearea
unei noi capacități de angajare online
instrument de profilare și oferind
gratuit instruire pentru joburi digitale
personalizate.
Mai mult, Women4IT facilitează
angajarea prin crearea de
parteneriate cu relevante părți
interesate precum angajatorii din
sectorul IT. Până în prezent, proiectul
s-a antrenat aproape 700 de tinere
din 6 țări ale UE, dintre care peste
400 au fost sprijinit în profesionistul
lor cariere, fie prin găsirea de noi
locuri de muncă, promovarea în
rolurile lor actuale sau li s-au oferit
stagii sau ucenicie.
Prezentul set de instrumente a fost
văzut ca o resursă semnificativă
de susținut succesul Women4IT,
în special în contextul restricțiilor
generat de pandemia Covid-19.

Impactul COVID-19
asupra Women4IT

Pandemia a adus o serie a
provocărilor operaționale la adresa
Proiectul Women4IT. Cele mai multe
dintre interacțiunea cu partenerii
și beneficiarii a fost mutat de
consorțiul proiectului în online mediu
inconjurator.
Dinamica general din activitățile
proiectului s-au schimbat, iar
impactul a fost semnificativ în
toate etapele implementării, de la
recrutarea beneficiarilor, la formare
și la angajabilitate eforturi. Pe de
altă parte, Covid-19 restricțiile și
blocările au evidențiat cât de durabil
și sustenabil sectorul IT și digital
este, cu mulți oameni continua să își
lucreze slujbele în această industrie
pe tot parcursul pandemiei.
Acest a încurajat mai mulți tineri
femeile să ia în considerare
îmbarcarea pe drumul către un digital
sau Cariera IT. Realizarea unui egal
mai mare reprezentare în sectorul
tehnologic necesită întreprinderi și
guverne lucrând împreună și femei
inspirând alte femei.
De aceea, acest set de instrumente
este un resursă extrem de important
care aduce o multitudine de
practice informații atât tinerelor
femei interesat să urmeze o carieră
digital precum și angajatorilor din
tehnologie sector.
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Sumar Executiv
Acest ghid este o resursă practică atât pentru
tinerele care ar putea deveni profesioniste în
domeniul digital, cât și pentru angajatorii care se
străduiesc să completeze locurile vacante de muncă
în companiile lor. Domeniul de aplicare al acestei
resurse este de a sprijini activitățile din Proiectul
Women4IT, care are două obiective largi:

1.Sporirea motivației

2. Implicarea

Prin proiectul Women4IT, ne
propunem să aducem mai multe
femei în locuri de muncă digitale.
Ne concentrăm asupra femeilor
tinere care nu sunt în educație, nu
sunt angajate sau care nu urmează
nici un program de educație sau
de formare (NEET) - prin urmare,
acestea se confruntă cu diverse
riscuri, probleme și orientări
negative. Considerăm că, un program
de mentorat și formare profesională
destinat acestui grup țintă, le va
îmbunătăți aptitudinile și motivația
de a lucra într-un sector economic în
plină expansiune - sectorul digital.

Implicăm angajatorii de la început
până la sfârșit, pe tot parcursul
procesului. Vrem să mobilizăm
angajatorii pentru a sprijini un nou
mod de a gândi despre recrutare și
angajare. Promovăm conceptul de
implicare continuă a angajatorilor
în procesul de pregătire a viitorilor
angajați prin intermediul unor
programe de formare personalizate
mai degrabă, decât prin simpla
abordare a pieței muncii atunci când
au nevoie să ocupe o poziție vacantă
din cadrul companiei lor.

tinerelor femei (NEET) de a
îmbrățișa carierele digitale

angajatorilor în pregătirea
(viitorilor) angajați

Acest ghid de carieră digitală include două seturi de recomandări și
instrumente care pot fi utilizate în mod independent, primul set fiind destinat
femeilor tinere din categoria NEET și al doilea, angajatorilor.

ÎNAPOI LA CUPRINS
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Ghid de carieră
digitală pentru
femei
Acest ghid este o resursă practică care își propune să vă
conștientizeze despre ce înseamnă să lucrați într-un loc de
muncă digital și de ce ar trebui să vedeți acest lucru ca o
oportunitate de a avea o carieră interesantă.
Ghidul prezintă o serie de principii și recomandări cheie care,
combinate, vă vor oferi o bună înțelegere a oportunităților,
avantajelor și provocărilor care vă stau în față, precum și a
altor practici care vă pot fi de ajutor.
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Exemple feminine de urmat
Pentru a avea o viziune mai clară asupra a ceea ce înseamnă cu adevărat să
lucrezi în IT, am adunat câteva idei, sfaturi și trucuri de la 7 tinere doamne și
domnișoare cu background asemănător care și-au început cariera digitală prin
diferite modalități. Lasă aceste gânduri să te inspire în propria ta cale către
sectorul digital.

Mălina Silvestru
SCRUM Master

“Rolul meu este acela de Scrum
Master. Am în responsabilitate 2
echipe din domeniul IT, pe care
le ajut cu facilitarea procesului
de Scrum.
Ce înseamnă asta? Dimineață, mă
ocup de facilitarea stand-up-ului
zilnic, urmărim progresul sarcinilor
în lucru și le închidem pe cele
care au fost completate.
Tot aici identificăm și potențiale
blocaje, fie din punct de vedere
tehnic sau care țin de colaboraea
cu alte echipe.
Mă asigur că rapoartele sunt
actualizate, comunic cu restul
Scrum Mașterilor pentru a avea cu
toții o idee despre dependențele și
situațiile întâlnite în echipe.

ÎNAPOI LA CUPRINS

Planific meeting-uri, scriu
concluziile și le distribui celor
interesați. Ajut echipa cu orice fel
de suport - de regulă administrativ
- mai e nevoie. O dată la două
săptămâni, avem o sesiune de
planificare, unde stabilim ce
urmează să facem în sprintul
următor.
Cel mai bun sfat al meu pentru cei
care doresc să între în domeniul IT
este să își întocmească cu cea mai
mare grijă CV-ul. Contează foarte
mult să îți valorifici abilitățile în
acest mediu competitiv.
De asemenea, încercați să vă
implicați cât mai mult în acțiuni
care să va dezvolte competențele
necesare, dacă urmăriți un job
tehnic. Chiar și între cei fără
experiență, te poți face remarcat
dacă ai mai învățat câte ceva
în timpul liber, ai făcut un curs
sau o certificare.”

www.women4it.eu
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Andreea Rubei
Programator baze de date la
Cmed Clinical Services

“Lucrez în domeniul IT de
aproximativ 5 ani, deși am
studiat altceva. Am ajuns să fiu
programator din simplu noroc.
Înainte de IT lucrăm în vânzări.
Am realizat repede că nu e ce
îmi doresc să fac și am aplicat la
foarte multe job-uri,
chiar dacă nu mă potriveam
profilului candidatului ideal. Am
avut norocul să fiu acceptată de
o firma care și-a asumat să mă
train-uiasca de la zero.

ÎNAPOI LA CUPRINS

În cei 5 ani am fost la 3 companii.
Am observat că atmosfera e
foarte asemănătoare. În general,
sunt oameni prietenoși, deschiși,
glumeți. Îmi place că nu e un
domeniu în care să fiu atent
monitorizată de șefi.
Programul de lucru e destul de
flexibil și de cele mai multe ori ai
posibilitatea să lucrezi din când
în când de acasă, dacă ai nevoie.
Domeniul IT este fascinant pentru
mine.
Simt că învăț în fiecare zi lucruri
noi, sunt provocată des să găsesc
soluții la probleme despre care
credeam că nu pot fi rezolvate.
Mi se spune ce dorește clientul să
obțină și eu decid cum să fac să
ajung la acel rezultat. Simt că am
libertate creativă și de gândire.
Dacă îți dorești un job în IT și
consideri că stăpânești limba
engleză, ai logică bună și îți plac
provocările, însemană că e cazul
să începi să cauți. Eu așa am făcut
și am reușit :). “

www.women4it.eu
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“Ziua mea începe în jurul orei
5 dimineața, când 2 patrupede
mieunitoare și blănoase mă
trezesc. Evident, nu îmi încep ziua
atunci, mai dorm puțin.

Evelyne Krall

Designer Grafic - liberă profesionistă

După ritualul de mic dejun și
cafea, mă așez la calculator.
Primul și primul lucru, îmi verific
mailurile și le răspund clienților.
Apoi, mă apuc de treabă.
Ce m-a fascinat mereu la
domeniul în care activez, este
că zilnic înveți lucruri noi, îți
provoacă creativitatea și mereu
interacționezi cu oamenii (chiar
dacă vă desparte un ecran).”
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POTRIVEȘTE-ȚI
PROFILUL
CU UN JOB!
Joburi cu aptitudini digitale
În zilele noastre, 90% din locurile de muncă necesită
competențe digitale (așa spun experții). Indiferent de sectorul
în care vei lucra, probabil vei avea nevoie de un anumit nivel de
competențe digitale. În categoria locurilor de muncă digitale,
există zeci de specializări, iar titlurile posturilor pot varia
semnificativ de la o companie la alta.
Cu toate acestea, acest ghid de carieră digitală se concentrează
pe 4 profiluri de joburi la mare cerere care ar putea fi relevante
pentru tine. Aceste 4 profiluri de locuri de muncă au fost
selectate de echipa proiectului Women4IT, pe baza cercetărilor
în șapte țări EU.
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Vezi mai jos cele 4 profiluri de Joburi Digitale
care vor fi pilotate în România:

• Pentru mai multe detalii, click pe imagini
ÎNAPOI LA CUPRINS
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Piața locurilor de muncă digitale
Tehnologiile digitale sunt utilizate în multe sectoare precum agricultura,
sănătatea, transportul, educația, comerțul cu amănuntul, automatica, energia,
transportul, logistica, predarea și industria tehnologiei informației
și comunicațiilor etc.
Cererea de specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor crește rapid.
În prezent, nouă din zece locuri de muncă vor necesita competențe digitale.

De exemplu, în România, sectorul IT crește într-un ritm atât de alert, încât
principala sa provocare nu se află în cadrul industriei, ci în capacitatea
autorităților române de a gestiona acest sector în plină expansiune: sistemul de
învățământ este deja depășit și nu reușește să acopere cererea în creștere.
Universitățile tehnice produc în fiecare an doar 7.000 de absolvenți, în timp
ce industria IT are în prezent nevoie de 12.000 de practicanți și specialiști. În
plus, din ce în ce 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 talente.

Există totuși și aspecte pozitive
despre Sectorul IT din România.
Comparat cu alte state membre
ale UE, România se descurcă foarte
bine când vine vorba de ponderea
femeilor în IT: aproape 30%.

ÎNAPOI LA CUPRINS

Aproximativ aceeași rată se aplică
companiilor de IT care sunt deținute
sau gestionate de femei.

Deci încă este speranță!

www.women4it.eu
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Dacă ai citit acest document, până acum ar trebui să ai o idee mai cristalizată
dacă dorești să urmezi o carieră digitală. Iar dacă te-ai decis, iată câteva resurse
utile pe care poate dorești să le verifici înainte:
• Locuri de muncă digitale
disponibile pot fi găsite online pe
site-urile speciale de recrutare. Aici
sunt câteva exemple din România:

Organizație:

ejobs.ro
jobber.ro
hipo.ro
bestjobs.eu

Organizație:

• Organizații, proiecte și comunități
de sprijin pentru femei în IT în
România:

Comunitate:

Organizație:

Global Women
in Tech

– conectarea femeilor cu industria
STEM și facilitarea dezvoltării
sectorului IT prin schimburi de afaceri
internaționale
Proiect:

Everygirl Everywhere

- susținerea adoptării unor cariere
digitale de către fete și femei și
asigurarea alfabetizării lor digitale.
Comunitate:

Banat IT

- păstrarea comunității IT regionale
conectată și informată

Girls Who Code Romania

– Susținerea tinerelor femei care
scriu cod

Codette

– promovarea diversității în
tehnologie, prin organizarea de
instruiri și evenimente de codificare
Comunitate:

Coworktimisoara

- organizarea de evenimente de
lansare tehnologică și
găzduirea freelancerilor
Comunitate:

Girls in Tech Romania

– organizează training-uri,
bootcamps, hackathons și alte
acțiuni pentru a împuternici și inspira
femeile în IT

Women Techmakers
Romania

– comunitate informală care
organizează evenimente, susține și
promovează femeile în IT

ÎNAPOI LA CUPRINS
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Dacă tot nu ești convinsă că domeniul IT este pentru tine,
mai jos găsești câteva sfaturi din partea unor tinere care îți
pot da niște exemple bune de urmat cu privire la motivul
pentru care ai putea lua în considerare o carieră digitală:

Alexandra Stroescu
Analist de Date la Sustainalytics

“Îmi iubesc meseria pentru
că pe lângă latura tehnică în
permanentă dezvoltare, are și o
importantă componentă umană.
Trebuie să fiu la curent cu tot
ce fac colegii mei și să mențîn
contactul cu diverse departamente
din companie. În fiecare zi citesc
mailurile și verific ce se așteaptă
de la mine, după care mă ocup și
de proiectele recurente.
Jobul meu implică analizarea
nevoilor clienților și pregătirea
fișierelor în concordanță cu
cerințele lor. Lucrez în Excel și cu
platforme interne, iar tot ce fac
am învățat de la colegii mei,
fără a proveni dintr-un mediu
de formare tehnic.

Andra Zacoi

Programator Ruby_on_Rails
la UnifiedPost

“Viața de programator este plină
de provocări și oportunități de a
învăța lucruri noi. Îmi încep fiecare
zi în fața calculatorului, cu o cană
de cafea sau ceai.
Cu toate acestea nu trebuie să
Îți faci griji... vei avea parte și de
momente de relaxare și socializare
:)
Fii curajoasă și dispusă să
îmbrățișezi fiecare provocare cu
entuziasm. Și nu uita că felul în
care îți faci treaba te reprezintă.”

Te sfătuiesc să îți faci curaj și să
pornești cu inima deschisă în
această aventură! Totul se învață,
cu răbdare și sprijin!”

ÎNAPOI LA CUPRINS
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Andra Ioanas

Intermediate UX Designer la 3Pillar

“IT îneamnă mai mult decât a
scrie cod. Eu am început ca un
“algoritm junky”, dar realitatea
m-a lovit în față când am ajuns
să înțeleg cu adevărat ce
înseamnă să fii programator.
Dar asta nu însemna că
locul meu nu era în preajma
programatorilor: am o gandire
analitica, înțeleg bine procesele
și mă prind de toate referințele
geeky din Star Trek.
În domeniul IT se creează roluri din
ce în ce mai variate si care aduc
foarte multa valoare procesului
de creare a produselor software.
Acum profesez ca UX Designer,
colaborând îndeaproape atât cu
programatorii cât și cu clienții,
având access la ce e mai bun din
ambele lumi: tehnic și creativ.
Sfatul meu pentru orice femeie
interesată de IT ar fi să încerce,
diversitatea acestui domeniu
oferă oricui spațiul pentru a se
descoperi.”

Anca Iordăchescu
Data Analyst la Sustainalytics

“Când eram mică, îmi desfăceam
calculatorul pe piese, de
curiozitate, și eram tare mândră
că reușeam să le potrivesc la loc.
Tatăl meu era programator, așa
că mi-a transmis indirect pasiunea
asta, și am urmat și un liceu de
matematică-informatică.
Dacă lucrurile ar fi mers în
continuare bine, aș fi fost astăzi,
cel mai probabil, cea mai bună
software developer, dar m-am
simțit tare descurajată de
profesoara mea de informatică
(din cauza gândirii ei limitate în
comparație cu ce cod scriam) și nu
am tras suficient de mult de mine
să mă îmbărbătez și să nu mă las.
Așa că da, orice experiență, de
la reparat calculatoare în timpul
liber, la făcut site-uri pentru ONGuri sau voluntariat la Coder Dojo
poate fi un început bun.
Totul e să vrei și să te dedici, și mai
ales… să nu te lași.”

Citestpleetămaainitemrvuiultlui Ancăi

versiunea com
ÎNAPOI LA CUPRINS
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Examinează-ți abilitățile
și nevoile pentru a găsi
un loc de muncă care se
potrivește cel mai bine
profilului tău

Abilități tehnice digitale

Pentru a urma o carieră digitală, ai
nevoie de un set de competențe
digitale tehnice, dar și abilități soft,
adică de comportament. Women4IT
a făcut o cercetare privind acestea,
și a subliniat câteva care le sunt
necesare angajatorilor pentru a
angaja persoane competente. Iată
în link tipurile de competențe și
domenii de expertiză care au o cerere
mare pe piața IT.

Citestpleetămaaraipomrtuulltui despre

Versiunea com
4IT
nțelor Women
nevoia compete

Abilități comportament

Acest toolkit este conceput astfel
încât să ofere asistență continuă
în întreaga ta nouă călătorie, de
la evaluarea abilităților până la
pregătire și apoi de la certificare
până la obținerea unui loc de muncă.
Pentru a clarifica ce abilități ai deja,
ce trebuie să îmbunătățești și ce
locuri de muncă digitale ți s-ar potrivi
cel mai bine, este recomandat să
utilizezi un instrument inițial de
profilare și evaluare. Mai jos regăsești
o serie de competențe și abilități
necesare anjatorilor. Click pe linkul
de mai jos pentru a citi tipurile de
competențe și domeniile de expertiză
care au o cerere mare pe piața IT în
România.

Înregisortrmaedeazpraofi-latere, !completează-ți

platf
Creează-ți cont pe
tale de bază.
mpetențele digi
co
-ți
că
rifi
ve
și
l
lu LA CUPRINS
profiÎNAPOI
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INSTRUIEȘTE-TE
PENTRU JOB!
CUM ÎȚI DEZVOLȚI
COMPETENȚELE?

UNDE ÎȚI DEZVOLȚI
COMPETENȚELE?

Acum, după profilare, dacă ți-ai făcut
o idee despre nivelul competențelor
tale, despre ce anume ai nevoie și
ce ai vrea să îmbunătățești în viitor,
următorul pas este să identifici
oportunități de formare care se
potrivesc priorităților, modului tău de
învățare și așteptărilor tale.

Înainte de a-ți dezvolta noi
competențe, să începem cu
îmbunătățirea celor actuale,
indiferent dacă sunt competențe
digitale sau soft (atitudini și
comportament). În IT, ca în orice alt
sector, învățarea ar trebui să continue
pe parcursul vieții. Pe măsură ce
tehnologia se dezvoltă, la fel ar trebui
și noi, ca indivizi.

În calitate de căutător de carieră
digitală, este cel mai bine dacă
îți susții efortul prin în urma unui
Program de instruire personalizat,
în care vei putea să urmărești
materialele de curs, programa și
evoluția ta în timpul cursului.

Bine rdtaelestdeiuprtofilare, vei

telo
Pe baza rezulta
re te va
cu un mentor ca
ră
tu
gă
le
în
să
r
fi pu
orma cursurilo
strarea pe platf
la
s
sprijini în înregi
avea acce
asemenea, vei
Women4IT. De
alizat.
egătire person
Programul de pr

Citestdeabmoradăiri minovultatoare

Studiu privin
meniul IT
a femeilor în do
privind instruire

ÎNAPOI LA CUPRINS

Dezvoltându-ți cariera, va fi nevoie
să continui și educația ulterioară.
Prin urmare, punem la dispoziție, mai
jos, o listă de furnizori de formare a
competențelor digitale și acceleratori
de carieră din România:
IT School Romania
CodeBerry School
Scoala Informala de IT ITtraining.ro
SDAcademy.ro
ITAcademy.ro
Iar prin aceste două rețele Europene,
îți poți lărgi experiențele la nivel
internațional:
ALL DIGITAL
Digital Europe
Aici puteți vedea o cercetare despre
abordări inovatoare de formare a
formarea femeilor în locuri de muncă
digitale în România.
Poți verifica diferențele și
asemănările dar și oportunitățile
internaționale, atunci când vine
vorba de instruirea IT în Europa.

www.women4it.eu
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Și pentru a vă arunca o privire în interiorul proiectului în țările pilot,
am rugat unele dintre stagiare și absolvente să vorbească puțin despre
experiența lor cu Women4IT. Citiți mai jos poveștile lor și inspirați-vă din ele.
Căutați oferte și oportunități similare și schimbă-ți calea ta digitală!

Iar aceste abilități de testare
mă vor ajuta să pun cap la cap
nu numai procesele de decizie
în științele politice și în celelalte
domenii care mă interesează, dar
pot să și dovedesc abilitățile mele
tehnice de a avea o specialitate
multidisciplinară.

Teodora Știrbăț
Internship at Artificial Intelligence
Diplomacy - European Parliament

Teodora Știrbăț este absolventă
a Universității Leiden, având un
Master în Științe Politice.
Am întrebat-o ce a determinat-o
să se înscrie la cursul de Testare
Software, organizat de Fundația
EOS, în cadrul proiectului
Women4IT?
M-am decis să urmez acest curs
pentru că mi-am dat seama după
terminarea studiilor universitare
- eu specializându-mă în științe
politice - că am nevoie și de o
parte tehnică.

Ce ai învățat la cursul de Testare
Software?
Am descoperit că există mai multe
tipuri de testare și testarea care
mi se potrivește cel mai bine este
testarea de securitate. Având
în vedere că sunt interesată de
securitate cibernetică, cred că
toate aceste baze de testare
de la curs, le voi putea folosi în
crearea unor teste sau a unor
proiecte care să sprijine anumite
companii, să sprijine capacitatea
lor de a fi sigure din punct de
vedere cibernetic.
Consideri că ai crescut
profesional?
Mi-am dezvoltat cu adevărat
capacitățile tehnice. De estimare,
de completare a taskurilor, de
prioritizare. Dar in același timp
m-am bucurat că am avut suport
profesional în ceea ce privește
scrierea unui CV sau pregătirea
pentru un interviu...

www.women4it.eu
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Ai recomanda cursul cuiva?
O da! Aș recomanda cursul mai
ales prietenilor mei din facultate.
Mai ales colegelor mele, care
s-au confruntat de multe ori cu
obstacole și care prin acest curs
chiar ar fi încurajate, chiar ar fi
susținute și moral, și tehnic, și
profesional - care s-au confruntat
cu aceeași problemă: au avut o
bază foarte bună teoretică, însă
nu au avut niciodată ocazia de
a-și exersa abilitățile tehnice sau
de a înțelege cu adevărat ce se
întâmplă în spatele unui domeniu
ca testing sau web development.

Cursurile au decurs foarte plăcut.
Pur și simplu am simțit sprijinul și
ajutorul nu numai tehnic, dar și
emoțional și profesional și de la
colege și de la instructori,
astfel încât este mediul perfect
în care poți să înveți, să te dezvolți
și să ajungi într-un punct de care
și să fi fericit.

Diana Mladin

“În urmă cu un an și jumătate de
zile, după ultimul loc de muncă,
am început demersul de a face o
reconversie profesională. După
ce am terminat facultatea, nu
am știut în ce direcție sa o iau,
motiv pentru care am avut diverse
experiențe profesionale. Îmi
doream atât de mult să-mi aleg
calea profesională și nu alții sa o
aleagă pentru mine.

Web developer internship la Victory
Square Partners

ÎNAPOI LA CUPRINS

Care a fost experiența în relație cu
Fundația EOS?
Experiența la curs mi-a întrecut
așteptările. M-am simțit foarte
confortabil cu colegele și cu
instructoarea mea.

Din dorința asta s-a născut
călătoria mea în domeniul Web
Development.

www.women4it.eu
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Începutul a fost foarte greu,
deoarece nici la facultate și nici
la liceu, nu am urmărit un profil
tehnic. După o scurtă vreme de
studiu individual, am întâmpinat
multe dificultăți în înțelegerea
conceptelor de informatică și am
realizat că am nevoie de ajutor și
îndrumare. La scurt timp după,
am avut norocul să aflu că se fac
înscrieri pentru cursul Women4IT,
cursuri susținute de IT School cu
tema Web Development.
După ce am aplicat, am avut
interviul și spre fericirea mea am
fost acceptată!
Au urmat 6 luni frumoase,
în care am avut privilegiul
să o am ca și trainer pe Roxana
Popescu pe partea de web
development și ca mentori pe Nicu
Zegheanu, din partea Fundației
EOS România, și pe Cătălin
Ciobanu din partea IT School, pe
partea de construire a CV-ului și
aplicare la joburi plus interviu.
Roxana m-a învățat, practic, cum
să învăț și mi-a oferit tot suportul
necesar de care aveam nevoie
ca să-mi iau avânt în direcția
programării. Dacă aveam nevoie
de ajutor, indiferent de zi și de
oră, ea mereu ne-a ajutat cu mare
drag și promptitudine. Primeam
teme în care să aplicăm practic
toată informația predată la curs,
și deseori ajungeam să stau până
noaptea târziu ca să asimilez ceea
ce mi-a fost predat și să duc la
îndeplinire exercitiile respective.
Atât de distractive și stimulative
erau temele date de Roxana!

Dacă în urmă cu un an de zile
nu reușeam sa obțin un interviu,
acum, cu ajutorul și asistența lui
Nicu, mi-am pus CV-ul la punct
și am învățat să scot în evidență
punctele forte.
Profilul meu profesional a început
să primească mai multă atenție
din partea recrutorilor și astfel,
ofertele nu au întârziat să apară.
La fel ca și Roxana, Nicu a avut
disponibilitate pentru noi și am
putut apela la el oricând.
Chiar înainte cu o săptămână de
a se termina cursul, m-a informat
iubitul meu că la locul lui de
muncă se fac internship-uri pe
web development. Nu am ezitat
și am aplicat, iar după câteva
zile am fost contactată pentru un
interviu.În urma interviului, am
fost acceptată, ceea ce a fost o
realizare foarte mare pentru mine
și a desemnat un nou capitol din
viața mea.
Acum fac un internship
la Victory Square Partners.
Sunt recunoscătoare că am avut
oportunitatea să fac parte
din acest grup minunat și că am
primit ajutorul din partea echipei
Women4IT și IT School.
Singură nu aș fi reușit să ajung
în punctul în care sunt astăzi!
Ambientul și atmosfera creată
la curs, mi-au oferit ceea ce aveam
nevoie ca să reușesc în reconversia
mea profesională.”
Urmăriți secțiunea de Știri de pe
site-ul nostru pentru mai multe
povești!
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PREGĂTEȘTE-TE
PENTRU JOB!
Unde găsești un job digital?
Există mai multe modalități de a începe căutarea pentru următorul tău loc
de muncă în IT. Acest ghid urmărește să le indice pe cele mai eficiente și să îți
ofere câteva sfaturi despre cum să le folosești. În această etapă a călătoriei tale
de angajare, s-ar putea să fi fost deja abordată de către unii angajatori pentru
oportunitatea unui job nou. Sau dacă nu, mai jos vei găsi niște informații care ar
prinde bine în căutarea unui job nou.

Networking

Social media

Înainte de a intra pe site-urile de
locuri de muncă pentru a căuta
joburi digitale, utilizează rețeaua ta
de contacte și propriile tale canale
pentru a afla despre potențialii
angajatori, pentru a îi întâlni și pentru
a stabili, de ce nu, o primă întâlnire,
informală, fără presiunea unui
interviu.

LinkedIn este o platformă de social
media folosită pentru ocuparea
forței de muncă din întreaga lume.
Funcționalitățile sale permit tuturor
să obțină acces, educație, sfaturi și
contacte pe teme legate de job.

Acest lucru se poate întâmpla
dacă participi la ateliere și sesiuni
organizate de comunități IT,
organizații sau proiecte precum
Women4IT. Așadar, fii atentă la
evenimente care sunt de obicei
promovate prin intermediul social
media.

ÎNAPOI LA CUPRINS

Facebook și Twitter, alte două rețele
care pot juca și ele un rol important
în identificarea oportunităților de
muncă. Acest lucru se datorează
faptului că odată înregistrată,
primești conținut personalizat sub
formă de adăugări sau pur și simplu
postări din rețeaua ta. Așadar, dacă
ești într-adevăr interesată de joburi
digitale, cu siguranță vei obține mult
conținut pe acest subiect, care poate
fi uneori exact ceea ce cauți (de
exemplu, grupuri de pe IT Jobs în
Timișoara) Meetups - evenimente /
grupuri pe anumite teme IT .
www.women4it.eu
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Site-uri web
pentru Joburi

Intră pe orice site web de recrutare
pentru locuri de muncă și vei vedea
că majoritatea ofertelor vor fi în IT,
deci ar trebui să fie ușor să găsești o
mulțime de opțiuni.

Employment
agencies

De asemenea, poți încerca să urmezi
actualizări ale marilor agenții de
angajare din regiunea ta. Poți începe,
de exemplu, cu agenții mari, precum
Wipro, Adecco, sau Manpower, și le
poți trimite o scrisoare de intenție și
CV-ul tău.

Companii
intermediare de
angajare

Dacă pe lângă limbaje de programare,
cunoști și o limbă străină, ai
șanse și mai mari să te angajezi
printr-o companie intermediară
ca și Accenture, Genpact, HP sau
Oracle. Acestea sunt câteva dintre
companiile care au reușit să facă din
piața românească, una atractivă.

Importanța internship-ului
/ a voluntariatului
Stagiile și uceniciile sunt o modalitate
foarte bună pentru a obține o
carieră în industria tehnologică - și
șansa de a câștiga în timp ce înveți.
Îmbunătățirea abilităților într-un
mediu de muncă este probabil cel
mai eficient mod de a crește și de a
te dezvolta profesional. Programele
de internship și ucenicie sunt
promovate de obicei pe site-urile de
recrutare a forței de muncă, precum
și de către agențiile de angajare.
În efortul de a răspunde provocărilor
sectorului IT, Comisia Europeană a
creat Programul de stagii pentru
oportunități digitale. În perioada
2018-2020, 6.000 de studenți și
recent absolvenți sunt susținuți să se
angajeze în stagii transfrontaliere în
companii IT și nu numai.

Cursanții Programului de stagii pentru oportunități digitale
vor consolida abilitățile specifice TIC, în domenii precum
securitatea cibernetică, Big Data, tehnologie cuantică
și învățare automată sau vor stimula abilitățile digitale
pentru afaceri în domenii precum design web, marketing
digital și dezvoltare de software. Dacă vrei să aprofundezi
subiectul, ofertele de stagii oferite de companii sunt
disponibile pe următoarele site-uri web:
ErasmusIntern și Drop’pin.
ÎNAPOI LA CUPRINS
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Determină

Cum citești
un anunț de job?

Este important să știi cum să citești
corect un anunț de job. Iată câteva
sfaturi despre cum poți observa
elementele esențiale1:

Identifică

agentul de publicitate.
Cine face angajarea? Compania
angajatoare sau folosesc un servicu
externalizat - o firmă de recrutare?

Informează-te

ceea ce cauți
“Ce calificări caută angajatorii?
Expresiile de genul „Trebuie să aveți”
indică o importanță mai mare, în
timp ce cuvintele de genul „de
preferat”, „plăcut să ai”, „ideal”
sau „dorit” sugerează o anumită
flexibilitate. ”

Fii atentă

la instrucțiunile speciale.
Uită-te după instrucțiuni precum
„Fără apeluri telefonice”, „Aplicați
prin e-mail”, „Includeți o scrisoare
de intenție scrisă de mână” sau
„trimiteți în format PDF”.

Caută

detalii despre beneficii și salariu.
Anunțul precizează salariul? Asigurăte că îți cunoști valoarea înainte de a
aplica. Jobul include și alte beneficii?

despre companie.
Cine difuzează anunțul? Cunoști
compania respectivă? Cât de mare
este? Ai auzit despre ea? Ce reputație
are?

După ce afli cum să citești un anunț
de job, vei avea mai multe șanse de
succes cu interviurile și căutarea de
locuri de muncă.

Caută

Instruirea Women4IT include
de-asemenea și recomandări
suplimentare pe acest subiect.

atribuțiile jobului.
Descrierile vagi pot însemna că
angajatorul nu știe care sunt
atribuțiile jobului, că doar pescuiește
posibili candidați sau că nu dorește
ca persoanele din interiorul sau din
afara companiei lor să fie private de
planurile lor strategice.

1

https://www.bcjobs.ca/blog/how-to-read-a-job-ad/
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Cum să îți scrii CV-ul și
scrisoarea de intenție?

Cum aplici
la un job digital?

Pe lângă LinkedIn și site-urile de
recrutare de locuri de muncă, în UE,
există o platformă recomandată care
poate fi folosită atunci când îți creezi
CV-ul. Aceasta se numește Europass
și include documente pentru ca
abilitățile și calificările tale să fie
evidențiate și înțelese în mod clar și
ușor în Europa.

Ca în cazul oricărei aplicații de lucru,
atunci când soliciți un job IT, este
recomandat să îți adaptezi CV-ul și
scrisoarea de intenție pentru a se
potrivi cu oferta de muncă. Poți face
acest lucru astfel:

Nu îți face griji! Vei avea
parte de asistență din
partea mentorului când
vine vorba despre modul
în care îți vei scrie CVul în timpul cursurilor
Women4IT.
În timpul instruirii, vei afla despre
noi modalități de a crea CV-uri
personalizate și creative pentru
joburile dorite. Împreună cu
mentorul tău, vei putea decide cu
privire la cele mai bune metode și
instrumente pentru a crea aplicații de
angajare.

ÎNAPOI LA CUPRINS

Identifică cerințele specifice în cadrul
ofertei de muncă - care într-adevăr
fac diferența pentru angajator.
În aplicația ta, concentrează-te pe
punctele tale forte care se referă
la aceste cerințe specifice. Aceste
puncte forte pot reprezenta abilități
și cunoștințe pe care le-ai câștigat
în diverse medii (de exemplu,
voluntariat, educație non-formală,
etc).
Atunci când adaptezi aplicația
pentru o anumită ofertă de muncă,
ar trebui să încerci întotdeauna să
demonstrezi atuurile și abilitățile pe
care le ai.
Nu în ultimul rând: nu uita de
prezența ta pe rețelele de socializare
atunci când soliciți un loc de muncă.
Angajatorii verifică adesea acest
aspect pentru a afla mai multe
despre tine ca și potențial candidat.

www.women4it.eu
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Pentru întrebări specifice referitoare
la pregătirea profesională solicitată
de angajator, poți da exemple
relevante pentru a ilustra acele
situații în care ai reușit să realizezi
ceva folosindu-ți abilitățile.

Cum poți avea un interviu
de succes?
În timpul interviului, mereu fii
pregătită pentru întrebări evidente,
precum „De ce ai solicitat acest
job?” sau „Ce te face să crezi că ești
calificată pentru job!”. Asigură-te că
știi răspunsurile la astfel de întrebări
înainte de interviu.

Când vine vorba de responsabilități
menționate în oferta de muncă,
folosește interviul ca o oportunitate
pentru a clarifica și obține informații
mai specifice cu privire la sarcini și
performanța așteptată.
Cunoaște-ți drepturile la întoarcerea
din maternitate sau concediu pentru
creșterea copilului (de exemplu, în
România, când revii la muncă după
concediul de maternitate, ai dreptul
să beneficiezi de un program de
reintegrare de cel puțin 5 zile.)

Când răspunzi la întrebări,
încearcă să rămâi pe
subiect și evită aspectele
irelevante.
Ar fi bine ca și tu la rândul tău, să fii
pregătită să pui întrebări pertinente
cu privire la oferta de muncă.
De exemplu, dacă pentru tine este
important să ai o flexibilitate în ceea
ce privește locul de muncă, ar trebui
să abordezi întotdeauna subiectul cu
o întrebare cu privire la posibilitatea
de a lucra uneori de acasă, în loc să
vii la birou.
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Vă mulțumim că ați citit acest ghid de carieră.
Sperăm că l-ați găsit util și că veți folosi ceea ce ați
ați învățat ca să vă începeți sau să vă dezvoltați
cariera IT. Women4IT își rezervă dreptul de a
aplica liența Creative Commons:

CC BY-NC-SA: Această licență permite
reutilizatorilor
să distribuie, să remixeze, să adapteze și să
construiască pe baza
materialului în orice mediu sau format
numai în scopuri necomerciale
deoarece recunoașterea este dată creatorului.
Dacă remixați, sau adaptați conținutul,
trebuie să
autorizați materialul modificat în condiții identice.
CC BY-NC-SA include următoarele elemente:
BY - Recunoașterea trebuie acordată creatorului
NC – Numai utilizările necomerciale ale lucrării
sunt
permise
SA - Adaptările trebuie efectuate în cadrul
acelorași termeni
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Ghid de carieră
digitală pentru
angajatori
Acest ghid este realizat de consorțiul proiectului Women4IT, în care
participă organizații din următoarele țări: Belgia, Grecia, Irlanda,
Malta, Letonia, Lituania, Norvegia, România și Spania. Proiectul
Women4IT a dezvoltat competențele digitale ale femeilor tinere
care sunt expuse riscului de excludere de pe piața muncii prin
îmbunătățirea angajabilității acestora printr-o abordare alternativă,
integrată.

ÎNAPOI LA CUPRINS
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Motive pentru instruirea și angajarea
femeilor tinere NEET
De ce ar trebui să angajați pe cineva care este în categoria NEET (Not in
Education, Employment or Training)? Majoritatea NEET din România se regăsesc
în rândul femeilor tinere care au avut oportunități de dezvoltare personală și
profesională limitate și care provin din comunități sau grupuri defavorizate. Pe
lângă beneficiile de ordin legal disponibile angajatorilor care angajează NEET,
există și alte beneficii pe termen lung.

Un răspuns adecvat
nevoilor dvs. ca
angajator
Angajarea unor persoane tinere și
entuziaste din categoria NEET care au
nevoie de un ajutor inițial pentru a
progresa, poate aduce multă energie
pozitivă în compania dvs.
Recrutând persoane tinere și
pregătite în cadrul unor programe
de training personalizate pe nevoile
companiei dvs. nu poate să însemne
decât că angajați oamenii potriviți
pentru job-urile dvs.

Loialitate și un
moral mai bun
pentru compania
dvs.
Totodată noii angajați vor avea un
nivel crescut de loialitate pentru
că au primit o șansă, iar aceasta va
conduce la un moral mai bun pentru
întreg personalul companiei. Angajații
vor din ce în ce mai mult să simtă
că prin munca lor dau ceva înapoi
societății, iar această nevoie a lor
poate fi satisfăcută prin oferirea de
mentorat unui angajat nou și tânăr
din cadrul companiei.

Costuri scăzute
la angajare
Asigurându-vă că noii angajați NEET
sunt pregătiți conform nevoilor dvs.,
veți scădea costurile și veți eficientiza
angajările. De asemenea, e posibil
ca tinerii angajați să aibă așteptări
financiare mai mici, deoarece e foarte
posibil ca aceste joburi să fie primele
din viața lor.

ÎNAPOI LA CUPRINS
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COMPANIA MEA!
Cum poate fi benefic un
proiect ca si Women4IT
pentru dumneavoastră?

Susținere fără costuri
pentru eforturile dvs. de
recrutare și angajare

Proiectul Women4IT promovează
metode inovative de recrutare și
angajare pentru angajatori.

Dacă compania dvs. întâmpină
greutăți în identificarea candidaților
cu competențe digitale necesare
proiectelor desfășurate, atunci
Women4IT vă poate ajuta.

Astfel, am dedicat această secțiune
a ghidului pentru a răspunde concis
întrebării de mai sus și pentru a oferi
recomandări activităților viitoare
de recrutare și angajare, bazate
pe o cercetare realizată în cadrul
proiectului.

Proiectul Women4IT oferă
angajatorilor o soluție all-inclusive,
fără costuri - de recrutare, pregătire și
angajare în joburi digitale.

Vă prezentăm mai jos un testimonial de la unul dintre angajatorii care s-au
implicat în dezvoltarea proiectului pe durata pilotării cursurilor în România, prin
angajarea unei absolvente și prin participarea la evenimentele organizate în
cadrul proiectului, și mai apoi prin împărtășirea cunoștințelor și experienței lor
acumulate în urma colaborării cu Women4IT.

Mi-a facut o deosebita placere
sa colaborez cu echipa EOS, in
cadrul proiectului Women4IT,
caci asa am cunoscut-o pe
Diana, colega noastra, junior
web developer in cadrul echipei
Victory Square Partners.

Daniela
Ciuma

HR Manager
Victory Square Partners
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Acest proiect ofera speranta
si indrumare intr-un domeniu
complex, dar mai ales, ne
conecteaza pe noi ca angajatori
cu talente aflate la inceput de
drum, ce pot sa isi continue
dezvoltarea in cadrul echipelor
noastre. Cu siguranta ne vom
mai implica si in proiectele
viitoare!
www.women4it.eu
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COMUNITATEA MEA!

Identificarea și recrutarea femeilor tinere NEET în joburi digitale
Definirea categoriei NEET

Statistici NEET

NEET este acronimul de la “Not in
Education, Employment, or Training”.

În România în 2020, una din șase
persoane cu vârste cuprinse între
20 și 34 de ani a fost clasificată
cu statut de NEET (rata a fost de
17,8%.) Aceasta este a noua cea
mai mare rată din UE, după Turcia,
Muntenegru, Nord Macedonia, Italia,
Grecia, Serbia, Bulgaria și Spania.

Acest termen se referă la tinerii cu
vârste cuprinse între 15 și 29 ani
(Eurofound 2012; ILO 2015) care nu
sunt angajați și nu urmează o formă
de educație sau un program de
formare.
Cu toate acestea, nu există o definiție
agreată la nivel mondial referitoare
la NEET, în special atunci când vorbim
despre definirea a ceea ce înseamnă
inactivitatea economică a acestui
grup.

În toate țările europene, procentajul
femeilor NEET este mult mai mare ca
cel al bărbaților.

Uniunea Europeană încearcă să
clarifice termenul și definește NEET
ca persoane care nu au luat parte
la nicio activitate de educare sau
training în ultimele 4 săptămâni.
Pentru proiect, publicul țintă NEET,
este compus mai degrabă, din fete
sau femei tinere, cu o educație
limitată, cu un nivel redus de
încredere în sine și în alții, astfel ele
fiind descurajate să caute și să aplice
pentru locuri de muncă noi.

ÎNAPOI LA CUPRINS
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Tendințele femeilor NEET din țările europene în 2020

SURSA: Statisca.com
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IDENTIFICARE – În căutarea
tinerelor NEET
Identificarea femeilor tinere NEET poate fi o adevărată provocare pentru că
acestea nu sunt înregistrate în bazele de date ale serviciilor de șomaj, ale
agențiilor de recrutare sau ale altor autorități din domeniul educației sau
securității sociale.
Nu există un model unic care funcționează atunci când vrem să identificăm și să
contactăm persoane NEET. Cel mai probabil, va trebui să utilizăm canale diferite,
personalizate, în funcție de context.
Cu toate acestea, ghidul creat de noi
oferă o serie de recomandări unde
puteți începe căutarea.
Dintre modalitățile de informare
a tinerilor, cea a standurilor de
prezentare în cadrul diverselor
evenimente locale (ex. târguri de
joburi) este utilă, însă cea mai
eficientă modalitate de informare din
zilele noastre pare să fie utilizarea
rețelelor de social media.
Pentru tinerii la care informația
ajunge foarte greu, (de ex. cei din
categoria NEET), mai există anumite
metode care produc impact:
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• unitățile mobile de informare,
facilitatorii comunitari,
• colaborarea cu cluburi sau asociații
ale tinerilor,
• ONG-uri locale
• alți actori locali care lucrează
îndeaproape cu tinerii.
Pe pagina următoare, veți găsi
sugestii și recomandări pentru a
vă dezvolta rețeaua de parteneri și
astfel de a avea acces la un număr
mai mare de potențiale candidate din
categoria NEET:
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Acestea au menirea să urmărească
parcursul persoanelor care renunță
sau ies din evidența școlară, înainte
ca ele să devină responsabilitatea
altor autorități sau să dispară
din rândul celor care sunt într-un
program de educație, de formare, în
șomaj sau sunt deja angajate.

Sectorul public
În Europa, instituțiile care
coordonează aceste servicii sunt
variate, dar în mare parte, acestea
sunt instituții publice, de stat, fie că
vorbim de agenții de ocupare a forței
de muncă, de autorități locale sau de
agenții de tineret.
Agențiile de ocupare a forței de
muncă (ANOFM, AJOFM, ALOFM)
au ca și responsabilitate de bază să
identifice șomerii, incluzând femeile
tinere, și să le ofere acestora servicii
de formare, orientare profesională,
conversie sau recalificare.
Aceste agenții au interesul de a
dezvolta o colaborare transparentă și
un dialog continuu cu angajatorii, din
moment ce succesul lor depinde în
mare măsură de felul în care șomerii
sunt pregătiți și recalificați conform
cu cererile de pe piața muncii.
Vă încurajăm să contactați aceste
agenții de la nivel local sau regional.

Un astfel de grup este reprezentat de
elevii care termină cele 12 clase, dar
nu reușesc sa treacă bacalaureatul cu
succes.
De asemenea, depinzând de
localizarea afacerii dumneavoastră,
ar fi benefic să luați în considerare
alte organizații publice, cum sunt
bibliotecile locale, care au devenit
în timp locuri frecventate pentru
educație non-formală și care pot fi
canale de identificare a potențialelor
candidate.
În ultimii ani, bibliotecile au fost
nevoite să se reinventeze, tot mai
mulți oameni folosind serviciile
oferite într-un mod mai puțin
tradițional.
Bibliotecile au pus la punct un
număr de servicii de susținere a
comunităților, incluzând servicii de
dezvoltare a competențelor digitale,
antreprenoriat și / sau marketing al
produselor / serviciilor locale.

Un alt mod de a intra în contact cu
fete și femei tinere este prin stabilirea
unor contacte și parteneriate cu
instituții educaționale locale (de ex.
Inspectorate Județene Școlare).
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Sectorul
ONG

ONG-urile mobilizează

În ultimii ani, atât instituțiile
statului cât și companiile private
au conștientizat avantajele aduse
de parteneriatele și colaborarea cu
organizațiile non-guvernamentale
(non-profit).

pe care dumneavoastră ca și
angajator nu puteți să le generați
într-un timp scurt datorită volumului
mare de lucru, sau din cauza lipsei de
experiență în lucrul cu tineri NEET.

Iată câteva dintre aceste avantaje:
ONG-urile au

relații relevante

în comunitate, care pot fi accesate
rapid în vederea soluționării
problemelor dumneavoastră.
Unele ONG-uri dispun de

specialiști

cu expertiză în lucrul cu tinerii
care provin din zone și comunități
defavorizate sau vulnerabile.
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resurse
suplimentare

ONG-urile care lucrează la nivel
local au în mod normal, o prezență
constantă în comunitate, și activități
sau proiecte care implică acest grup
țintă. Totodată, tinerii consideră că
serviciile publice sunt în multe situații
incapabile să ofere un răspuns rapid
pentru problemele lor, astfel că ONGurile facilitează contactul dintre tineri
și instituții.
ONG-urile sunt

apreciate

de tineri, deoarece sunt mai aproape
de nevoile lor și mai atractive,
vorbind aceeași limbă.
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Dacă sunteți dispuși să luați în
considerare angajarea tinerelor
NEET, este recomandabil să utilizați
servicii ca și cele menționate mai
sus, dar este nevoie să acordați o
atenție deosebită modului în care
comunicați, deoarece metodele de
comunicare nu sunt unele obișnuite.

COMUNICAREA
(cu tinerele NEET)

Mai jos sunt câteva idei pe care leam identificat ca fiind de succes în
încercarea de a colabora cu femeile
tinere NEET:

Progresul tehnologiei și creșterea
rapidă a utilizării internetului,
a rețelelor de socializare și a
smartphone-urilor, au făcut ca orice
organizație, companie sau instituție
să se poată conecta cu tinerii mult
mai rapid și mai convenabil.

• Când creați mesaje destinate
tinerelor NEET, asigurați-vă că acestea
folosesc un limbaj adecvat și apropiat
tinerilor (de exemplu, nu utilizați
propoziții lungi sau complexe);

Modalitățile prin care proiectul
Women4IT vă poate ajuta să ajungeți
în atenția acestui grup țintă al
tinerelor femei NEET sunt:

Identificarea

de candidate pentru posturile din
compania dumneavoastră prin
consultări cu instituții educaționale și
servicii publice de ocupare a forței de
muncă.

Profilarea

candidatelor identificate prin
utilizarea unui instrument online
special conceput.

Dezvoltarea

• Dacă pregătiți materiale tipărite
pentru distribuire în comunități,
faceți-le cât mai atractive pentru
publicul vizat de dvs.;
• Utilizați mai puține informații
formale în târgurile de locuri de
muncă și încercați pe cât posibil să
acoperiți și locuri neconvenționale,
cum ar fi festivaluri culturale sau
sportive;
• Adaptați stilul de concepere a
mesajului și de adresare în funcție de
profilul platformei de social media și
ținând cont de diferențele culturale;
• Distribuiți povești de succes din
rândul celor care provin din categoria
NEET și implicați influenceri în
transmiterea mesajelor.

unei comunități de mentori gata să
sprijine tinerele NEET în procesul de
formare și angajare.

ÎNAPOI LA CUPRINS
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Așa cum e menționat în paginile
anterioare, internet-ul și rețelele
de social media pot juca un rol
important în eficiența metodelor
dvs. de a identifica și comunica cu
femeile tinere din categoria NEET.
Conform cercetărilor, unele programe
de informare au rezultate foarte bune
și oferă continuitate prin realizarea
campaniilor targetate de social
media, întrucât conturile de Facebook
sau Instagram sunt modificate foarte
rar, pe când numerele de telefon
suferă schimbări mai dese.
Rețelele sociale au un potențial imens
atunci când avem nevoie ca mesajele
noastre să ajungă direct la generația
tânără, chiar și la persoanele tinere
care nu sunt înscrise la școală, nu
sunt angajate sau nu urmează vreun
program de formare și educație.
În plus, informațiile și conținutul
pot fi actualizate rapid și adaptate
limbajului publicului țintă.
În timp ce rețelele de socializare
ar putea fi una dintre cele mai
ușoare și mai versatile modalități
de a interacționa cu femeile NEET,
iată alte câteva idei care v-ar putea
ajuta să vă conectați și să identificați
potențiale candidate:

Discutați cu
partenerii locali

și rugați-i să vă informeze când
organizează evenimente, întâlniri sau
prezentări pentru tineri. Vă puteți
alătura unui astfel de eveniment,
pentru a vă prezenta oportunitățile
oferite de compania dvs

Informați agențiile
de ocupare a
forței de muncă
și partenerii din
societatea civilă

despre job-urile disponibile din
compania dvs. - specificând cerințele
și beneficiile. Nu uitați să promovați
și oportunitățile de formare sau
stagiile de pregătire (internship).

Implicați-vă activ
în viața comunității
locale.

Parteneriatele public-private au
randament bun în susținerea tinerilor
NEET pentru creșterea șanselor de
angajare.
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Provocări atunci când
lucrați cu persoane din
categoria NEET:
NEET nu este un grup omogen
și datele despre acest grup
rămân limitate, de aceea
înțelegerea profilului acestui
grup și furnizarea de servicii
personalizate pentru a satisface
nevoile lor variate sunt esențiale.
O proporție semnificativă de
NEET nu sunt înregistrați în nicio
evidență a forței de muncă sau în
sistemul educațional, astfel fiind
foarte greu de identificat
Conexiuni limitate cu strategii
privind ocuparea forței de muncă
și incluziunea socială a tinerilor
Identificarea și contactarea lor
necesită un volum mare de
resurse (muncă și timp)
Lipsa de coordonare între
sistemul de educație, agențiile
de ocupare a forței de muncă,
serviciile sociale și asociațiile
pentru tineri
Lipsa unor canale de comunicare
eficiente pentru informarea
tinerilor despre serviciile de care
ar putea dispune.
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Factori de succes atunci
când lucrați cu persoane
din categoria NEET:
Informarea pro activă și unitățile
mobile s-au dovedit de succes
într-o acoperire mai bună a
grupului țintă NEET
Cooperare și responsabilități
clare între angajatori, instituțiile
educaționale, agențiile de
ocupare a forței de muncă,
servicii sociale și ONG-uri
Parteneriate care reunesc toate
organizațiile implicate în viața
tinerilor dintr-o perspectivă locală
Conexiuni ale angajatorilor cu
ONG-uri și / sau organizații de
tineret, deoarece au expertiză în
angajabilitatea grupurilor țintă
defavorizate precum și o relație
de încredere stabilită cu acestea
Flexibilitate, empatie și respect
reciproc, precum și stabilirea unor
așteptări realiste
Folosirea canalelor diversificate
de comunicare, asigurând
transmiterea bine direcționată a
informațiilor
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ANGAJAȚII MEI!
Calea către un loc de
muncă digital pentru
tinerele din categoria NEET
Un proces de recrutare bine făcut
trebuie sa asigure un număr suficient
de mare de candidați informați,
atât despre compania angajatoare
cât si despre responsabilitățile si
cerințele importante ale jobului
respectiv. Una din greșelile comune
în faza de recrutare este de a nu
prezenta într-un mod transparent
anumite cerințe ale jobului, cum ar
fi responsabilitățile mai dificile, orele
peste program, etc, cu scopul de a nu
“speria” candidații. Acest fapt duce în
final, când candidatul/angajatul află
acele informații, la demotivare.
Evident că un număr mare de
candidați asigură consistența
necesară procesului de selecție, însă
este de dorit ca și candidații să fie
informați corect, iar decizia lor de
a continua procesul trebuie să fie
făcută în deplină cunoștință de cauză.
Foarte important în cadrul procesului
de recrutare, atunci când vorbim
despre specificul grupului NEET
este să ne asigurăm că informațiile
ajung (direct de la companie sau prin
parteneri) cât mai potrivit cu nivelul
lor de înțelegere. Ne referim aici la
un limbaj non-tehnic adecvat unui
grup care nu este familiar cu limbajul
tehnic specific unui job IT.
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După finalizarea procesului de
recrutare scopul următoarei etape
este de a verifica mai exact, cine este
mai potrivit din punct de vedere al
motivației și al potențialului să ocupe
poziția deschisă din cadrul companiei.

NEET

Selecția tinerelor NEET
În cadrul proiectului Women4IT,
tinerele NEET vor avea ocazia să-și
autoevalueze nivelul de competențe
digitale prin intermediul unui
instrument de profilare. Acesta va
ajuta de asemenea la identificarea
aptitudinilor și trăsăturilor de
comportament necesare unei cariere
digitale. Profilarea va conduce către
o potrivire mai exactă între nevoile și
capacitățile participantelor în proiect
cu joburile digitale. Acest proces
este facilitat printr-o colaborare
strânsă între traineri, mentori, și
dumneavoastră, ca și angajator.
Pentru ca procesul de recrutare si
selecție să fie eficient îi vom solicita
viitorului angajator să facă o analiză
a postului pentru a stabili cerințele
pe care trebuie să le îndeplinească
persoana care va ocupa postul,
pe baza competențelor pe care le
implică postul vacant.
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Pe baza cerințelor identificate se va
defini profilul candidatei, incluzând
nivelul de experiență profesională,
anvergura competențelor tehnice
dorite, și cele mai potrivite trăsături
de personalitate pentru postul în
cauză.
Competențele tehnice, precum
și trăsăturile de personalitate,
descrise cel mai adesea sub forma
unor comportamente așteptate,
vor constitui baza pentru selecția si
departajarea candidaților.
Etapele procesului de selecție
cuprind:

Colectarea
aplicațiilor

- se recomandă colectarea în baza
unui format prestabilit de angajator
pentru a se putea reliefa în CV
anumite cerințe/informații dorite de
acesta. În cadrul grupului NEET se
pot trece rubrici care să colecteze
informații despre cerințe minime de
IT necesare dezvoltării ulterioare a
unor competente tehnice specifice
postului.

Evaluarea
aplicațiilor

- responsabilul de proiect din
companie va analiza aplicațiile
primite și le va selecta pe cele care
corespund cerințelor minime ale
postului, definite în urma analizei
postului.
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Interviul
telefonic

se utilizează în situația în care CV-ul
este insuficient detaliat cu informații
legate de cerințe critice pentru post,
când este necesară o eventuală
explorare a deciziei de relocare, când
se dorește eficientizarea deplasărilor
intervievatorilor sau ca filtru pentru
un număr mare de candidaturi.

Interviul de selecție

(față-în-față) – are ca scop sondarea
motivației, a așteptărilor candidatului
și prezentarea și clarificarea
responsabilităților postului. Uneori
interviul față în față poate fi
folosit ca instrument de evaluare
a comportamentelor așteptate
conform profilului definit.

Evaluarea
competențelor
tehnice

- competențele tehnice definite
în profil ca fiind minimale se
pot evalua în funcție de natura
competenței printr-o testare practică,
candidatul fiind pus să execute
anumite operațiuni în baza unor
spețe concrete. Pentru evaluarea
comportamentelor de soft-skills și
a celor tehnice se poate apela la un
centru de evaluare conceput intern
(daca există expertiza necesară) sau
se poate apela la un furnizor extern.
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Candidatele se pot autoevalua prin
intermediul testului de alfabetizare digitală
dezvoltat în cadrul proiectului Women4IT
și disponibil pe platforma online de profilare; pe aceeași platformă, punem la
dispoziție teste dedicate pentru fiecare job digital, care ajută candidatele să
verifice potrivirea dintre competențele și aptitudinile lor cu cerințele specifice
ale job-urilor.
•

•

•

Definitivarea listei scurte - lista
scurtă cuprinde în general
3-5 candidați/poziție. Fiecare
candidatură va fi prezentată
managerului direct, discutându-se
competențele care au dus către
includerea candidatului pe lista
scurtă.
Evaluarea listei scurte (interviuri
finale) - interviurile au loc cu
supervizorul direct cu scopul de
a selecta candidatul cu cea mai
mare potrivire cu cultura echipei/
companiei.
Corespondența cu candidații - în
urma parcurgerii fiecărei etape
din proces, se recomandă ca și
candidații respinși să fie informați
prin email sau telefonic.

•

•

Decizia de angajare si ofertarea
– Responsabilul de proiect va
invita candidatul selectat la o
întâlnire în vederea negocierii si
agreării pachetului salarial și a
stabilirii tuturor detaliilor privind
angajarea pe post.
Evaluarea după perioada de
probă este etapa care încheie
proiectul de selecție. Evaluarea va
fi anunțată candidatului imediat
după decizia de angajare. De
asemenea este important ca
evaluarea să se facă conform unor
criterii stabilite și comunicate la
începutul contractului de muncă.
Angajatorul va oferi sprijin și
monitorizare pentru a putea
evalua cât mai obiectiv candidații,
pe tot parcursul perioadei de
probă.

În cazul unor candidate asupra cărora este greu de luat
o decizie de angajare din diferite motive, se recomandă
propunerea unor programe de internship sau chiar de
voluntariat care să fundamenteze o viitoare decizie de
angajare. Cu toate acestea, recomandăm să țineți cont
de faptul că apelarea la o astfel de soluție poate fi adesea
demotivantă pentru unele candidate.
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Îmbunătățirea pregătirii profesionale a angajaților
Odată luată decizia de angajare,
indiferent de forma ei, angajatorul
are obligația de a se asigura că
angajatul ajunge într-un timp
rezonabil la nivelul de competență
care sa îl facă productiv și motivat de
munca lui.
În acest scop, este foarte important
ca programul de inducție să fie foarte
consistent și coerent, și să asigure
mediul adecvat și competențele
minimale necesare dobândirii
autonomiei în muncă, cât mai
repede.
În cadrul grupului NEET, importanța
acestui program este cu atât mai
mare dacă ținem cont de specificul
acestui grup, ce se traduce prin
existența unor nevoi precum:
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- Nevoia de a se integra într-un grup
- Nevoia de apreciere și sentimentul
de autonomie
Având în vedere nevoile acestui
grup, se recomandă ca programul de
inducție să cuprindă câteva cerințe
care să asigure îndeplinirea nevoilor
de mai sus:
•
•
•

•

Un coordonator/mentor mereu
prezent care să ghideze angajatul
în cadrul acestui program
Să fie stimulată exprimarea
opiniilor de către noul angajat.
Sarcinile ce le îndeplinește
noul angajat să fie structurate
de la simplu la complex, cu un
permanent feedback apreciativ și
constructiv.
Să existe un permanent feedback
între angajat si mentor.
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Dezvoltarea competențelor (mentorat & training)
Procesul de dezvoltare a competențelor începe cu programul de inducție.
Evident că acest program nu este suficient pentru a avea un angajat NEET
competent și performant. Pentru acesta este nevoie de investiție continuă în
dezvoltarea competențelor. În dezvoltarea competențelor ne este util dacă știm:

2. Care sunt cele
mai potrivite
modalități de a
dezvolta aceste
competențe?
1. Care sunt
competențele care
trebuie dezvoltate?
Pentru fiecare responsabilitate a
jobului stabilim toate competențele
necesare care, odată îndeplinite, duc
la rezultatele așteptate
în ceea ce privește această
responsabilitate.
Apoi stabilim care dintre ele
constituie o lacună pentru angajatul
NEET.

Distingem aici 2 modalități, una
internă și una externă.

Cele mai utilizate formări
la locul de muncă sunt
următoarele:
a. mentoratul
- assumes that a junior is guided in
achieving superior performances
through the expertise of a senior who
works as a model. This method is
very suitable if the mentor is a person
with real trainer qualities.
b. proiectul
- presupune implicarea angajatului
NEET într-un proiect de muncă (sub
supervizare) pentru dobândirea unor
noi abilități prin interrelaționarea și
conlucrarea cu alte zone de expertiză.
c. rotația posturilor
- presupune migrarea pozițiilor din
cadrul unui departament/companii
pe o perioadă limitată de timp cu
scopul de a dobândi noi expertize.
Această metodă se recomandă după
ce angajatul are o anumită experiență
în jobul respectiv.
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Cele mai utilizate modalități de instruire în afara locului de
muncă sunt:
• Training-ul
- modalitatea cea mai utilizată de
formare externă, accentul fiind pus
pe dobândirea unor competențe

3. Cine sunt
furnizorii de
formare care pot să
ajute la dezvoltarea
competențelor
digitale?
Găsirea unui furnizor de formare nu
este întotdeauna o sarcină simplă.
Ajută însă foarte mult dacă
angajatorul cunoaște cu exactitate
competențele care ar trebui deținute
de angajat, iar furnizorul de training
axează trainingul pe dezvoltarea
competențelor practice furnizate de
companie.
De asemenea este util dacă compania
solicită o raportare pe fiecare
participant a nivelului însușit de
competență.
Selectarea furnizorului de formare
trebuie să fie făcută ținând cont de
experiența în dezvoltarea anterioară
a competențelor dorită de companie
Furnizorii de formare pot fi: firme
private de training și consultanță,
traineri independenți cu background
solid în programe specifice, centre de
formare, anumite programe derulate
de universități, etc.
ÎNAPOI LA CUPRINS

• Workshop-ul
- presupune abordarea unui subiect
foarte specific și de obicei într-un
cadru mai restrâns
Succesul sau insuccesul în dezvoltarea
competențelor angajaților este
întotdeauna o rezultantă între
implicarea companiei, a angajatului și
a furnizorului de formare.
Furnizori de servicii de training și
acceleratori de carieră în România
IT School Romania
Scoala Informala de IT
SDAcademy.ro

CodeBerry School
ITtraining.ro
ITAcademy.ro

Vă mulțumim că ați citit acest ghid de carieră.
Sperăm că l-ați găsit util și că veți folosi ceea ce ați
ați învățat ca să vă începeți sau să vă dezvoltați
cariera IT. Women4IT își rezervă dreptul de a
aplica liența Creative Commons:

CC BY-NC-SA: Această licență permite
reutilizatorilor
să distribuie, să remixeze, să adapteze și să
construiască pe baza
materialului în orice mediu sau format
numai în scopuri necomerciale
deoarece recunoașterea este dată creatorului.
Dacă remixați, sau adaptați conținutul,
trebuie să
autorizați materialul modificat în condiții identice.
CC BY-NC-SA include următoarele elemente:
BY - Recunoașterea trebuie acordată creatorului
NC – Numai utilizările necomerciale ale lucrării
sunt
permise
SA - Adaptările trebuie efectuate în cadrul
acelorași termeni

www.women4it.eu
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