CV - europass
https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae

Model - scrisoare de intenție
http://caravanacarierei.bns.ro/wp-content/uploads/sites/2/2012/12/Scrisori+de+intentie_modele1.pdf

COMUNICAREA
cu angajatorii la Târgul locurilor de muncă
Participarea la Târgul locurilor de muncă este o șansă reală de angajare reușită la lucru după
absolvirea Universității. Negocierile directe între studenții-absolvenți și reprezentanții instituțiilor
preuniversitare de învățămînt/entităților economice permit să vă informați cât mai mult despre
instituția/entitatea ce vă interesează.
Totodată, și angajatorii își pot face o impresie despre persoana dvs., fiind cointeresați să afle
dacă sunteți tocmai persoana de care au nevoie. Pentru a face o impresie bună contează mult
aspectul exterior și prezentarea reușită a dvs., în care scop vă recomandăm să respectați
urmatoarele:
Îmbăacați-vă cu gust - adecvat situației. Un costum este potrivit acestei ocazii;
Determinați-vă cerințele personale privind viitorul loc de muncă;
Nu mestecați guma și nu fumați în timpul discuției;
Nu lăsați telefonul deschis, pentru că poate deranja, nu trimiteți sms-uri;
Nu intrerupeți angajatorul pentru ca el vă poate testa capacitatea de ascultare sau concentrare;
Fiți politicos, salutați respectuos reprezentantul instituției/entității economice angajatoare;
Prezentați angajatorului copia CV- ului, arătați-vă interesul față de post;
Fiți relaxat - interviul nu este un interogatoriu;
Evitați să atingeți fața sau urechile pentru ca acest lucru indică faptul că sunteți neîncrezut
sau că mințiți;
Nu încrucișați picioarele sau maîinile, aceasta va face să păreți inabordabil;
Demonstrați încredere în sine, răspundeți cu voce clară la întrebări, privind din cînd în cînd în
ochii angajatorului;
Gândiți-vă înainte de a răspunde la întrebările mai dificile ale angajatorului;
Puneți întrebări care reflectă informații despre instituție, locul de muncă care vă interesează.
Pregătiți întrebările din timp;
Fiți pregătit pentru a motiva interesul de a ocupa postul respectiv;
Întrebarea referitor la salariu și posibilitățile de creștere a acestuia puneți-o spre finalul
întâlnirii. Sa nu fiti pretentiosi privind salariu propus pentru inceput de catre intreprindere;
La sfarsitul intrevederii aratati ca va intereseaza mult activitatea intreprinderii si ca doriti sa
obtineti un loc de munca adecvat calificarii in cadrul acestea;
Solicitati datele de contact ale intreprinderii.
Dragi studenți, atenție !
Interviul în cadrul Târgului este prima ocazie a DVS
de a face o impresie foarte bună și puteți sugera angajatorului
că sunteți cel mai potrivit pentru locul de muncă care vă interesează.

