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OBȚINEREA UNUI
LOC DE MUNCĂ
PRIN STAGII DE
PRACTICĂ

Caută stagii de practică în
domeniul tău de interes și
analizează companiile care le
oferă.

Pentru a găsi stagiul de practică
potrivit pentru tine folosește
platforme de intermediere a
locurilor de muncă, social media,
târgurile de joburi, recomandările
din partea profesorilor.

Stagiile de practică reprezintă o
modalitate excelentă de a dobândi
experiență profesională valoroasă,
de a-ți construi o rețea
profesională și de a-ți crește
șansele de a deveni angajat.

Află cum poți deveni angajat
cu ajutorul stagiului de

practică!



IMPLICĂ-TE
CÂT MAI MULT

ÎN TOATE
ACTIVITĂȚILE!

Află cât mai multe informații
relavante pentru activitatea în
domeniul în care faci practică
de la tutorele de practică. 

Adresează-i întrebări tutorelui
ori de câte ori ai neclarități și
cere-i feedback cu privire la
activitatea pe care o desfășori.

Construiește relații cu colegii
din companie și profită de
oportunitatea de a învăța de la
profesioniști cu experiență.

Analizează cu atenție cerințele  
domeniului în care faci
practică și fă-ți o listă cu
competențele și aptitudinile
pe care trebuie să le
îmbunătățești. 

Odată ce ai început stagiul de practică,
implică-te cât mai mult în toate
activitățile la care ai posibilitatea să
participi. Fiecare informație nouă te va
ajuta în parcursul tău către obținerea
primului job.

Urmărește companiile care organizează
cursuri de pregătire în domeniul vizat,
participă la ele și creează-ți cât mai multe
conexiuni cu oameni care lucrează în
domeniul respectiv sau în domenii conexe.
La unele dintre cursuri participare este
gratuită. Trebuie doar să acorzi timp căutării.

Vorbește cu profesori și absolvenți
care au trecut prin experiențe
similare pentru a primi sfaturi
valoroase și recomandări utile. 

Networkingul este important!
Conectează-te cu profesioniști pe
LinkedIn și participă la evenimente  
sau webinarii pentru a-ți extinde
rețeaua.



.RO

VREI SĂ FACI PRACTICĂ
ÎN DOMENIUL

FINANCIAR-CONTABIL?
CAUȚI UN LOC DE

MUNCĂ?
 

INTRĂ PE 

Ține evidența responsabilităților, a
proiectelor și a realizărilor  pe
parcursul stagiului. Acest lucru te
va ajuta să îți obervi progresul și te
poate ajuta, de asemenea, ca
portofoliu pentru viitoarele
candidaturi pentru obținerea unui
loc de muncă. 

Dar, nu uita! Stagiul de practică
reprezintă una dintre
oportunitățile de a obține un loc
de muncă.

Experiența din timpul
practicii te poate ajuta să îți
construiești CV-ul câștigător

Your futureYour future  
starts now!starts now!
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