
CUM SĂ FACEȚI FAȚĂ
PRIMEI ZILE LA LOCUL DE

MUNCĂ

PLAN DE LECȚIE 8

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII 

Pregătiți-vă o serie de întrebări pe care le veți pune pe parcursul zilei.

- Sfaturi pentru prima zi la locul de muncă.

Partea teoretică
În secțiunea aceasta, vă vom oferi o serie de sfaturi pentru prima dvs. zi la locul de
muncă.

1.
Nu puneți prea multe întrebări deoarece veți avea ocazia și în alte zile. Fiți curios și
dornic de a învăța. Pentru problemele legate de orele de lucru sau salariu va trebi
să vorbiți cu cei de la Resurse Umane. Pregătiți întrebări atât practice cât și
generale și notațile răspunsul.

OBIECTIVELE:

Cu ajutorul acestui plan de lecție, veți
învăța cum să vă comportați în prima zi la
locul de muncă. Partea practică răspunde
la o serie de întrebări din partea
teoretică.

REZULTATE AȘTEPTATE
ALE ÎNVĂȚĂRII:

Să știți ce să faceți în prima
zi la locul de muncă.
Să aflați care sunt cele mai
relevante aspecte sociale.

DESPRE PLANUL DE LECȚIE
DURATA: 60 de minute

MATERIALE NECESARE: Handout 8



   2. Pregătiți un discurs despre dumneavoastră.
Descrieți ce ați făcut până să fiți angajat la noul job. Spuneți ce veți face de acum
încolo, care sunt sarcinile dvs. în cadrul companiei și desigur, vorbiți puțin și despre
dumneavoastră.

   3. Să ajungeți la timp
Înainte să începeți prima zi, vedeți cum ajungeți acolo și cât timp va dura drumul.
Aveți grijă și la vreme, deoarece asta vă poate încurca și s-ar putea să întârziați.
Să ajungeți cu 15 minute mai devreme, în cazul în care se întâmplă ceva
neașteptat.

   4. Aflați cum este mediul social în firmă.
 Căutați un grup cu care credeți că vă veți înțelege bine. Ar trebui să știți scara
ierarhică din cadrul companiei, cine supraveghează pe cine. Dacă doriți să fiți
promovat, ar trebui să vă înțelegeți cu oamenii potriviți.

   5. Relaxați-vă
Optimizați-vă productivitatea și relaxați-vă. Este important să fiți în formă pentru
a avea totul în favoarea dumneavoastră.

   6. Trebuie să fiți și să vă comportați exact așa cum a-ți vrea să vă țină minte
lumea.
Dacă aveți dubii, apelați la partea conservativă când vine vorba de ce să purtați,
spuneți sau faceți. Nu vă grăbiți când alegeți ținuta pentru prima zi la locul de
muncă și pentru zilele ce vor urma. 

   7. Nu fiți timid.
Încercați să vă conectați cu cei cu care lucrați și să nu vă fie frică să spuneți ce aveți
în minte. Dacă trebuie să interveniți, faceți-o într-un mod politicos și întotdeauna
cu o idee bună.

   8. Nu forțați lucrurile.
Luați-vă timp pentru a înțelege ce trebuie să faceți și încercați să-i impresionați pe
șefi prin ceea ce știți. Nu vă grăbiți în realizarea obiectivelor dumneavoastră,
amintiți-vă că ați fost angajat deja.

   9. Ascultați și observați.
Să nu vă oferiți opiniile de la început, întâi ascultați, observați și zâmbiți. Veți avea
timp să vă oferiți opiniile mai târziu. Concentrați-vă pe obiectivele pe care le aveți.

   10. Vorbiți cu colegii dumneavoastră.
Ceilalți vor avea mai multă încredere în dvs. dacă sunteți prietenos și abordabil.
 
   11. Să vă puneți telefonul pe silențios.
Încercați să faceți cât mai puțin zgomot și să dați 100%, mai ales în prima zi la
locul de muncă. Arătați că sunteți interesat făcând un efort pentru a afla mai
multe despre cei din jurul dumneavoastră.
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Handout 8

https://www.youtube.com/watch?v=8iHlVmMXWzo
https://www.youtube.com/watch?v=Qtl01rPmXSw

