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Faza Obiective Module

Orientare
(10-12 zile)

Definirea unei carierei în conformitate
cu abilitățile și interesele personale

Evaluarea aptitudinilor si definirea carierei

Teste de personalitate (ex.MBTI)

Analizarea posibilitatilor profesionale

Limitări și constrangeri

Evaluarea nevoilor 

Mediul de lucru preferat

Definirea unei (noi) cariere

Împuternicirea
(9-11 zile)

Furnizarea de instrumente pentru
căutarea activă a unui loc de muncă.

Învățați cum să comunicați într-un mod
pozitiv, în special, cum să îți prezinți 

 abilitățile  într-un mod care să fie
atractiv pentru angajatori. Elaborarea

unui CV atractiv și redactarea unei
scrisori de intenție convingătoare.

Pregătirea pentru interviurile de selecție

Comunicare

Comportament profesional

Asertivitate și gestionarea emoțiilor

Curriculum vitate (teorie și practică)

Scrisoare de motivație (teorie și practică)

Interviu de selecție (teorie și practică)

Implementarea
(4-5 zile)

Planificarea căutării unui loc de muncă.
Prospectarea angajatorilor

Identificarea  posibililor angajatori

Căutarea activa a unui loc de muncă și/sau a
unui curs de formare

Contactarea angajatorilor 

Elemente ale contractului individual de
muncă

Obiectivul unui program de (re)integrare socio-profesională este de a sprijini femeile în obținerea
unui loc de muncă care să le ofere stabilitate financiară și împlinire profesională. Programul ar
trebui să le ofere instrumentele pentru un proiect profesional durabil care să ia în considerare cine
sunt, ce le place, și în același timp ce îndeplinesc cerințele/nevoile pieței muncii.

Programul ar trebui să fie construit într-un mod care să permită timp pentru a face munca de
introspecție (calea anterioară de carieră, abilități, constrângeri personale etc.), pentru a învăța noi
abilități, pentru a căuta informații despre piața muncii etc. Conținutul său ar trebui adaptat pentru
a lua ținând cont de grupuri eterogene de femei cu medii și niveluri diferite de experiență
profesională.

Tabelul de mai jos oferă o schiță a unui program în trei pași, cu sugestii a subiectelor care vor fi
acoperite.
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