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Introducere

JS

Bună! Te invit la JobShop®!
Cu toţii ne gândim ce  job vom avea după terminarea anilor studenţiei, unde vom munci şi cât de
bine  se poate mula pe profilul nostru personal ceea
ce alegem să facem. JobShop® poate fi unul dintre răspunsurile la întrebările noastre. Acest eveniment de carieră este organizat de studenţi pentru
studenţii din întreaga ţară, în care anual companiile
se reunesc pentru a oferi joburi, internshipuri şi alte
oportunităţi celor dornici de afirmare.
Noi îţi punem la dispoziţie mai multe facilităţi:
•
Contact direct cu reprezentanţii companiilor
•
Prezentări şi vizite de companii
•
Workshopuri
•
Prezentări ale unor persoane cu cariere de
succes
•
Oportunităţi de burse de studiu
Multă energie, agitaţie şi entuziasm, oameni cu
renume, companii de excepţie din domeniile tehnice
şi economice, toate acestea sunt elementele cheie
ale JobShop® 2014.
Echipa BEST Cluj-Napoca te aşteaptă la JobShop®!
cluj.JobShop.ro
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Despre BEST
BEST (Board of European Students of Technology)
este o organizaţie studenţească europeană
nonprofit şi apolitică, aflată în continuă creştere.
Din 1989, ea oferă comunicare,
cooperare şi posibilităţi de
schimburi
culturale
pentru
studenţii europeni. Unul dintre
scopurile principale pe care BEST
încearcă să le îndeplinească
este acela de a lărgi orizonturile
şi domeniile de aptitudini ale
studenţilor în vederea obţinerii
unor locuri de muncă mai bune.
BEST reuşeşte să creeze mediul
ideal de colaborare între
studenţi, companii şi universitate.
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33
ţări

96

grupuri locale

3300

membri activi

8000

participanţi la
evenimente

1 300 000

studenţi atinşi de
acţiunile noastre
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BEST Cluj-Napoca
Grupul Local BEST Cluj-Napoca, creat în 1995, este
format din voluntari din cadrul Universităţii Tehnice
din Cluj-Napoca.
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ediţii de JobShop®
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cursuri de sezon
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Scopul nostru este de a
oferi toate condiţiile pentru
dezvoltare  personală,  realizată
prin   educaţie   complementară,   
încurajând fiecare student să
participe la proiecte inovative
şi provocatoare, cum ar
fi: traininguri, workshopuri,
suport în carieră (JobShop®,
Competiţii inginereşti), cursuri
academice etc.
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Despre JobShop®

Acesta este un eveniment de carieră ce se distinge
şi se remarcă prin calitate, profesionalism, entuziasm
şi spirit studenţesc, fiind creat de studenţi pentru
studenţi!
JobShop® nu se axează doar pe găsirea unui job, ci
pe dezvoltarea personală şi parcurgerea întregului
drum pentru găsirea carierei potrivite, de la alegerea
companiei prin participarea la prezentări şi vizite de
companii, până la interviul propriu-zis.
În perioada 30 martie-3 aprilie, JobShop® va reuni la
Casa de Cultură a Studenţilor companiile, studenţii
şi universitatea, oferind:
•
studenţilor şi absolvenţilor cunostinţele şi
informaţia necesare startului în carieră,
•
companiilor oportunitatea de a angaja tineri
specialişti, astfel păstrând valoarea intelectuală la
nivel local şi impulsionând mediul de afaceri clujean
şi nu numai,
•
universităţii posibilitatea de a  intra în contact
cu cerinţele actuale pentru a-şi adapta metodele
de predare şi abordarea tematicilor.
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Agenda JobShop®
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Duminică, 30 martie:
•
14:00 - prezentare “Cum să ajungi intern la o
companie de succes? “
•
16:00 - workshop de CV-uri
Luni, 31 martie:
•
10:00 - 17:00 - standuri
•
11:00 - deschiderea oficială
•
Activităţi companii*
Marţi, 1 aprilie:
•
10:00 - 17:00 - standuri
•
Activităţi companii*
Miercuri, 2 aprilie:
•
Activităţi companii*
•
14:00 - BACo
•
16:00 - CoolJobs - Cariere de succes
Joi, 3 aprilie:
•
Activităţi companii*
*Printre activităţile companiilor enumerăm: prezentări, vizite
la companii, workshopuri, prezentări de tehnologii noi.
Pentru programul complet al desfăşurării activităţi şi mod de
înscriere accesaţi cluj.JobShop.ro
cluj.JobShop.ro
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Descriere activitati
,
(
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În cadrul ediţiei XX a JobShop® pe lângă cele
organizate de companii vor avea loc şi o serie de
activităţi care nu merită ratate:
•
Prezentare: Cum să ajungi intern la o companie
de succes? - susţinut de Sebastian Crişan, Facebook
Ambassador, care ne va împărtăşi o parte din
experienţele sale dobândite ca intern la companii
precum Facebook sau Microsoft.
•
Workshop CV - În cadrul acestuia poţi afla ce
caută angajatorii din România să vadă la un CV,dar
şi cum să îţi structurezi experienţele dobândite în
perioada studenţiei, ce să adaugi şi ce să omiţi.
•
CoolJobs – Cariere de succes-Vei învăţa,
alături de oameni de succes, cum poţi să învingi
lupta împotriva unui duşman comun: lipsa de curaj şi
de experienţă care ne copleşeşte uneori; ajungând
de la pasiune la performanţă.
•
BACo, BEST, Academics and Companies,
reprezintă un simpozion educaţional care îşi
propune să reunească studenţii, universitatea şi
companiile pentru a schimba opinii, a împărtăşi
experienţe şi a oferi sugestii   la probleme comune
din aria educaţională.
8
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Întâlnirea cu angajatorul
Îţi sugerăm să ai mai multe copii ale CV-urilor cu
care te vei prezenta la zilele de standuri. Arată
angajatorilor că ştii ce vrei, nu uita să te prezinţi,
care este pregătirea ta pe scurt şi cam ce te
interesează să aflii legat de ofertele lor de angajare
sau internship.
Mare parte a companiilor urmăresc viitori angajaţi
cu următoarele caracteristici:
•
Adaptabilitate- este nevoie să ştii cum să devii
maleabil în funcţie de cerinţele din fişa postului
•
Comunicare- să ştii să te exprimi corect pentru
a te face înţeles de cei din jur
•
Persuadare- să ştii să rezolvi conflicte,
dezvoltând relaţii mutuale benefice
•
Spirit de echipă- într-o companie vei lucra
în cadrul unei echipe, aşadar abilităţi în această
direcţie vor fi cu siguranţă apreciate.
Dacă eşti destul de motivat, crezi în tine şi eşti
pasionat de domeniul respectiv, obţinerea unui
nou job sau al unui internship nu este atât de dificil!
Principalii angajatori din Cluj vin la JobShop®! Tu ce
mai aştepţi?

cluj.JobShop.ro
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Un CV remarcabil

Probabil că ai emoţii şi simţi că ar trebui să fii mai
bine pregătit, însă aminteşte-ţi că tu ca şi student eşti
expresia inovaţiei şi a potenţialului de care dispui,
ceea ce uneori poate prima în faţa experienţei
trecutului profesional!
Iată aici câteva secrete pe  care alţii le-au aplicat în
redactarea CV-ului lor şi care pot fi un mare ajutor:
1. Fii sincer! Dacă îţi este teamă că CV-ul tău nu
are multe de spus la capitolul experienţă în muncă,
fii neapărat motivat şi dovedeşte-ţi interesul real în
domeniul în care aplici.
2. Mai puţin e mai bine! CV-ul e recomandat să aibă
o structură simplă, sintetică, să reflecte esenţialul
despre tine şi activitatea ta.
3. Fii conştient de ce poţi oferi! În cazul în care ai
diplome de calificare, absolvire cu care te mândreşti,
anexează-le. De asemenea, menţionează orice
experienţe practice, traininguri, concursuri la care
te-ai remarcat, în acest fel oferind şi detalii despre
aptitudinile corespunzătoare pentru profilul jobului.
4. Nu neglija activităţile extraprofesionale! Acestea
îşi descriu cel mai bine profilul personal, ca de
exemplu: creativitate, acţiune, analiză, etc.
10
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Un CV remarcabil

3

5. Alte sugestii:
•
Angajatorii apreciază un candidat sigur pe
sine şi decis! Adaugă şi o rubrică în care să precizezi,
de exemplu, competenţele pe care doreşti să ţi le
dezvolţi, ambiţiile tale profesionale.

•
Menţionează detalii care ar putea face
diferenţa: organizaţii al căror membru ai fost/eşti,
proiecte în care ai fost implicat, interese extraşcolare,
etc.
•
Păstrează o notă pozitivă şi optimistă, fii clar
în exprimare şi nu uita să îţi treci pe CV datele de
contact!
Dacă ai parcurs sugestiile nostre, te invităm să
intri pe site-ul nostru cluj.JobShop.ro! Aici vei avea
posibilitatea să îţi uploadezi CV-ul. În plus, hai cu
mai multe exemplare ale CV-ului în timpul zilelor de
stand şi vei avea ocazia să intri în tombola JobShop®,
unde te aşteaptă premii surpriză!
De asemenea, te invităm la workshopul de CV-uri
pentru a pune întrebari despre CV-ul pe care-l ai
sau pentru a-ţi construi unul, asigurându-te în acest
fel ca vei face diferenţa.
cluj.JobShop.ro
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Universitatea Tehnica
(

JS

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA,
înfiinţată în 1948, este una dintre cele opt instituţii
de învăţământ superior din Cluj-Napoca, a doua
ca mărime, specializată în educarea şi instruirea
inginerilor şi a personalului tehnic.
Cu cele nouă facultăţi şi un colegiu universitar,
cu peste 1500 de cadre didactice, cercetători şi
tehnicieni, precum şi cu peste 12000 de studenţi,
UTC-N oferă un larg spectru de cursuri în diverse
specialităţi .
Pentru mai multe informaţii legate de programele
de master pe care le puteţi urma in cadrul UTC-N
accesaţi: www.utcluj.ro/admitere/master
sau dacă sunteţi interesaţi de partea de cercetare
în cadrul universităţii: dmcdi.utcluj.ro
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Oficiul de Consiliere şi Orientare în Carieră asigură
legătura dintre studenţi şi profesori, pe de o parte,
şi legătura cu societatea, ca viitor loc de muncă al
fiecărui absolvent, pe de altă parte. Practic, oficiul
este partenerul atât al studenţilor şi al absolvenţilor,
în orientarea pentru alegerea şi dezvoltarea
carierei, cât şi al companiilor, în cadrul cărora va
trebui să activeze creator şi eficient un absolvent al
Universităţii Tehnice.
Servicii oferite studenţilor

•
evaluarea aptitudinilor şi a personalităţii
•
consiliere pentru alegerea proiectelor de an şi diplomă
•
consiliere pentru oferte de burse
•
consiliere pentru alegerea unui loc de muncă
•
consilierea absolvenţilor în alegerea formei de studii postuniversitare, pentru dezvoltarea carierei: studii de specializare,
masterat, doctorat
•
cursuri de negociere şi comunicare (concepe o scrisoare
de intenţie, CV)

Servicii oferite angajatorilor

•
recrutare şi selecţie în vederea angajării la absolvirea
studiilor
•
recutare şi selecţie în vederea angajării temporare, în
perioadele de vârf de activitate a angajatorilor
•
recrutare şi selecţie pentru efectuarea practicii
•
consiliere pentru alocarea de burse
Str. C. Daicoviciu, nr. 15, et.2, camera E25
(intrarea din str. Emil Isac – deasupra Librăriei UTC-N)
Tel: 0264 401783; 0264 401394
Site: ococ.utcluj.ro

cluj.JobShop.ro
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Cluj Online
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