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PLAN DE LECȚIE

”Apreciez oportunitățile pe care le-am avut la vechiul meu job. M-
am dezvoltat profesional acolo, dar este o afacere de familie iar
opțiunile de creștere sunt limitate. Pe de altă parte, acest job este
pe aceeași lungime de undă cu abilitățile mele și cu planul de
carieră pe care mi l-am propus.”
“Sunt o persoană ordonată și meticuloasă. Îmi place să mă
concentrez pe fiecare activitatea pe care o fac. De aceea am
primit sfaturi din partea șefilor mei, pentru că îmi este dificil să
lucrez la diferite proiecte în același timp. Am fost forțat de
dinamica pieței să învăț să mă descurc cu mai multe situații în
același timp. Mi-am aplicat rigurozitatea în schițarea unui sistem
de controlare a proiectelor; Asta mi-a permis să urmăresc cu
acuratețe fiecare sarcină. Am reușit să detectez întârzierile și să le
rezolv înainte ca acestea să devină o problemă.
“Când am început să caut un loc de muncă, eram foarte atent
căror companii îmi trimit CV-ul. Îmi place să lucrez pentru
organizații cu care împărtășesc valori. Inovația și respectul pentru
mediul înconjurător sunt două din principiile pe care le am. În
cercetarea mea, am descoperit că această companie este
interesată de aceste probleme. Lucrând aici mi-ar permite să
contribui la dezvoltarea de propuneri sustenabile care sunt
benefice planetei.”
“În CV-ul meu, puteți observa că dețin abilitățile și experiențele
necesare pentru acest job. Mai important, sunt dedicat și dau totul
pentru fiecare proiect. De-a lungul carierei mele, aceste
caracteristici au fost apreciate de către foștii mei angajatori. Sunt
convins că fiind activ implicat în ceea ce faci contribuie la
rezultate mai bune.”

1.     Pentru care din întrebări corespund aceste răspunsuri?

A.Care sunt punctele dumneavoastră slabe?
B.De ce ar trebui să vă angajăm?
C.De ce doriți să vă schimbați job-ul?
D.De ce doriți să lucrați aici?
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