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În retail, poate mai mult ca în oricare alt 
sector, factorul uman este indispensabil, 
iar calitatea interacțiunilor dintre clienți și 
angajați poate influența experiența trăi-
tă de cumpărător într-un mall. De aceea, 
pentru a asigura satisfacția consumatori-
lor, este important ca angajatul să fie mul-
țumit cu ceea ce face și să fie persoana 
potrivită pentru job. 

Ghidul Angajării în Retail urmărește să 
contribuie la diminuarea crizei de perso-
nal din acest sector, oferind răspunsuri la 
întrebările cu care se confruntă atât an-
gajații, cât și angajatorii, din retail. Ne pro-
punem să le venim în ajutor, astfel ca atât 
angajatorii cât și angajații să găsească mai 
ușor oamenii potriviți pentru o colaborare 
pe termen lung.

INTRO
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Pentru ca angajații să fie mereu amabili și cu zâmbetul pe buze, trebuie ca în primul rând 
să își cunoască foarte bine responsabilitățile, să fie răsplătiți pe măsură și să vadă rezultatele 
muncii lor. Trebuie să dea dovadă de motivație, să aibă atitudinea potrivită și, uneori, chiar și 
un pic de experiență. 

De aceea, acest ghid întâmpină angajatorii din sectorul retail cu răspunsuri clare la întrebă-
rile pe care aceștia le au atunci când vine momentul să aducă oameni noi în echipă. Vei găsi 
sfaturi legate de procesul de recrutare din perspectiva angajatorilor, care sunt cele mai im-
portante calități pe care un candidat ar trebui să le aibă și, bineînțeles, care sunt îndatoririle și 
responsabilitățile acestora. 

Pe de altă parte, dacă ești în căutarea unui loc de muncă în retail, ghidul prezintă în detaliu 
joburile la care poți aplica, inclusiv abilitățile necesare și responsabilitățile de zi cu zi.

Află cum să te pregătești pentru procesul de recrutare 
și intră pe www.verandamall.ro/jobor și aplică la jobul 
care ți se potrivește!
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Am vrut să venim în ajutorul partenerilor noștri pentru că știm că procesul 
de recrutare s-a schimbat în ultimii ani, atât pentru angajați, cât și pentru 
angajatori. Ghidul se adresează ambelor părți și ne-am dori ca ele să fie 
complementare, astfel încât fiecare să înțeleagă ce așteptări există. Piața 
muncii din România a evoluat pozitiv în ultimii ani datorită faptului că oa-
menii sunt mult mai informați și atenți la joburile pe care le selectează. 

Este un instrument complementar platformei Job’Or, prin care ne dorim 
să oferim informații concrete și utile despre ceea ce înseamnă un loc de 
muncă în retailul de tip mall/centru comercial în prezent. Acest ebook 
este însă util pentru oricine dorește să lucreze în acest sector, chiar dacă 
nu neapărat într-un mall sau nu neapărat la Veranda.

MARIA CRĂCIUN, 
Center Manager Veranda Mall
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SUPERMARKET 
HIPERMARKET

MODĂ ȘI 
ACCESORII FARMA RESTAURANTE ȘI 

CAFENELE SERVICII

share on
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01
SUPERMARKET
HIPERMARKET
Supermarketul sau Hipermarketul este o 
parte esențială în dezvoltarea unui centru 
comercial. În plus, acesta este unul dintre 
sectoarele în căutare continuă de angajați. 
În funcție de mărimea magazinului, super-
marketurile și hipermarketurile vin cu o 
ofertă bogată de joburi în industrie, precum 
și cu responsabilități pe măsură. 
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    Abilități excelente de comunicare 
Dat fiind că interacționează în principal cu 
clienții magazinului, abilitățile excelente de 
comunicare sunt un atribut obligatoriu 

    Deschidere și orientare către client 
Casierul Comercial trebuie să fie o persoană 
amabilă a cărei prioritate este satisfacerea 
nevoilor clientului 

    Seriozitate și profesionalism 
Este o persoană de încredere care își înțele-
ge și duce la bun sfârșit responsabilitățile cu 
maximum de seriozitate

    Dinamism și inițiativă 
Dinamismul și spiritul de inițiativă denotă un 
caracter proactiv, gata de a acorda mereu o 
mână de ajutor

    Flexibilitate și spirit de echipă 
Casierul comercial trebuie să colaboreze 
eficient cu colegii pentru a îndeplini sarcinile 
de serviciu

Deși tot mai multe supermarketuri im-
plementează case self check-out, aces-
tea sunt prezente doar în număr foarte 
mic, semn că jobul de Casier Comercial 
este în continuare unul foarte important 
în structura oricărui astfel de magazin.
 
Contrar faptului că prima impresie con-
tează, în multe magazine se spune și 
că ultima impresie contează - de aceea, 
printre îndatoririle unui casier comercial, 
se numără în mod obligatoriu amabilita-
tea și buna dispoziție.

Casier 
Comercial

Cunoștințe și abilități
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    Întâmpină clienții cu o atitudine 
binevoitoare

    Operează casa de marcat și procesează 
plățile (cash, card sau cu bonuri de masă) 

    Se ocupă de cererile de returnare venite 
din partea clienților 

    Promovează campaniile de loializare 

    Își ajută colegii casieri la nevoie 

    În funcție de magazin, poate ajuta la 
aprovizionarea raioanelor și la menținerea 
acestora într-o stare adecvată

Job Description

“
“

În meseria de Casier interacționezi 
constant cu oameni și este impor-
tant să afișezi mereu o atitudine 
binevoitoare. Se mai întâmplă să 
avem și clienți nervoși, însă le zâm-
besc și le răspund cu mult calm. 
Atunci își dau seama că nu vreau 
decât să-i ajut.

IOANA, Casier Comercial
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  Abilități excelente de comunicare 
Dat fiind că interacționează în principal cu 
clienții magazinului, abilitățile excelente de 
comunicare sunt un atribut obligatoriu 

    Deschidere și orientare către client 
Lucrătorul Universal trebuie să fie o persoa-
nă amabilă, a cărei prioritate principală tre-
buie să fie satisfacerea nevoilor clientului 

    Seriozitate și profesionalism 
Este o persoană de încredere care își înțele-
ge și duce la bun sfârșit responsabilitățile cu 
maximum de seriozitate

    Dinamism și inițiativă 
Dinamismul și spiritul de inițiativă denotă un 
caracter proactiv, gata de a acorda mereu o 
mână de ajutor

    Flexibilitate și spirit de echipă 
Lucrătorul Universal trebuie să colaboreze 
eficient cu colegii pentru a îndeplini sarcinile 
de serviciu

Lucrătorul Universal este practic liantul 
între clienții din magazin și echipa din 
depozit, asigurându-se că raionul de care 
este responsabil este aprovizionat pentru 
nevoile cumpărătorilor.

Lucrător 
Universal

Cunoștințe și abilități
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    Consiliază și îndrumă clienții în magazin

    Se asigură că raionul la care lucrează este 
mereu organizat conform regulilor 

    Se asigură că raionul este atractiv din 
punct de vedere comercial și bine aprovi-
zionat 

    Se asigură că produsele sunt așezate în 
mod corespunzător, sunt în stare bună și 
în termenul de valabilitate, iar etichetele 
de prețuri sunt corecte

Job Description

“
“

Îmi place mult faptul că am un job 
dinamic. Sunt o fire foarte activă, iar 
pentru mine acest aspect este foar-
te important, nu aș putea niciodată 
să fac muncă de birou. Îmi face plă-
cere să vin la muncă. Mă înțeleg și 
foarte bine cu colegii, și împreună 
cred că facem o treabă foarte bună.

MIHAI, Lucrător Universal
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  Rezistența la stres 
Este o persoană flexibilă în privința lucrului 
în schimburi și rezistentă la stres 

    Fire activă 
Are capacitatea de a face față unui ritm alert 
și unui volum mare de lucru 

    Îndemânare 
Operează și manipulează cu succes marfa și 
utilajele profesionale din depozit

    Seriozitate și profesionalism 
Este o persoană responsabilă, care înțelege 
sarcinile pe care le are și este plină de seriozi-
tate

Lucrătorul Universal Responsabil cu 
Recepția Mărfii coordonează activitățile 
din depozit și se asigură că produsele 
primite sunt în conformitate cu listele 
de comenzi.

Lucrător 
Universal 
Recepție 
Marfă

Cunoștințe și abilități
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    Întâmpină mașinile de marfă

    Gestionează intrările și ieșirile de marfă, 
asigurând un flux complet recepție-rezer-
vă-magazin

    Ia decizii rapide, ținând mereu cont de 
normele de protecție și siguranță a mărfii 
și a angajaților pe care îi are în subordine

    Ține evidența articolelor de marfă care au 
sosit cu defecte de la producători

    Asigură pregătirea necesarului de marfă 
în vederea alimentării raioanelor

    Respectă și pune în aplicare procedurile 
privind activitatea de recepție a mărfurilor

Job Description

“
“

Trebuie să țin evidența mai multor 
fluxuri de marfă în acest job și mă 
ajută că sunt foarte bine organi-
zat. În rest, am mare noroc cu co-
legii mei cu care mă înțeleg foarte 
bine și alături de care fac o echipă 
foarte bună.

RAREȘ, Lucrător Universal 
Recepție Marfă
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  Îndemânare 
Este o persoană îndemânatică și capabilă să 
folosească utilajele din depozit 

    Atenție la detalii  
Este atent la detalii și responsabil, înțelegând 
importanța muncii sale în procesul de mul-
țumire a clienților

    Spirit de echipă 
Are spirit de echipă, colaborând eficient cu 
colegii pentru a îndeplini cu succes sarcini-
le de serviciu și are abilități de comunicare 
excelente

Cunoștințe și abilități

Recepționerul de Marfă este o persoană 
care dă dovadă de îndemânare și dexte-
ritate în manipularea mărfii și în folosirea 
utilajelor corespunzătoare. Trebuie să fie 
mereu la curent cu normele și standar-
dele de calitate și să înțeleagă aportul pe 
care îl are munca sa în satisfacerea nevo-
ilor clienților.

Recepționer 
Marfă
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    Asigură recepția cantitativă și calitativă a 
mărfurilor

    Transportă produsele din zona de recep-
ție în zona dedicată fiecărei categorii de 
produse

    Împachetează, ambalează și depozitează 
marfa ținând cont de standardele și pro-
cedurile aflate în vigoare 

    Organizează paleții din recepție, îi sto-
chează, inventariază și retrimite către 
furnizori 

    Anticipează, organizează și planifică acti-
vitatea și programul de lucru al echipei în 
funcție de nevoile departamentului

Job Description

“ “Este un job destul de solicitant fizic, 
dar în rest este și vorba de foarte 
multă îndemânare. Dacă ești price-
put, te descurci foarte ușor!

RADU, Recepționer Marfă
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  Atenție la detalii  
Este o persoană foarte practică și atentă 
la detalii 

    Rezistența la stres 
Poate face față ritmului alert al unui job în 
care trebuie să ia decizii rapide și să le pună 
în practică

    Gândire analitică 
Este o persoană capabilă să rezolve proble-
me și are o atitudine optimistă

    Organizare  
Este foarte organizat/ă și știe cum să îi moti-
veze și să îi inspire pe cei din jurul său

Cunoștințe și abilități

Managerul de Raion este responsabil de 
un sector prestabilit de servicii și produ-
se. Acesta se află mereu în legătură cu 
furnizorii și echipele de lucru ale magazi-
nului pentru a organiza campanii și stra-
tegii de vânzare, dedicate unor categorii 
sau branduri anume, în scopul creșterii 
profitabilității.

Manager 
de Raion
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    Administrează raionul și supraveghează 
angajații, pentru a asigura un serviciu ex-
celent atât în ceea ce privește produsele, 
cât și serviciile oferite

    Concepe strategii de vânzare și prezen-
tări de promovare și planifică activități și 
campanii în conformitate cu acestea

    Este responsabil de instruirea, perfecțio-
narea și evaluarea subalternilor

    Organizează și planifică departamentul 
pentru o activitate de succes

    Face inventarul mărfii și se ocupă de fac-
turarea acesteia pentru distribuitori

Job Description

“
“

Îmi place foarte mult ceea ce fac. 
Și, probabil că la fel ca în cazul mul-
tor colegi, lucrez în Retail încă de la 
primul job. Am schimbat mai mul-
te magazine până am reușit să îmi 
găsesc locul într-o echipă alături 
de care sunt mulțumit și unde pri-
mesc mult sprijin.

ANDREI, Manager de Raion
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  Spirit de lider 
Are aptitudini excelente de conducere 

    Negociere 
Are un simț înnăscut pentru comerț

    Abilități de mentoring 
Este foarte organizat/ă și știe cum să îi moti-
veze și să îi inspire pe cei din jurul său

Cunoștințe și abilități

Managerul de magazin are rolul de a co-
ordona oamenii din întreg departamen-
tul, ajută la recrutarea, evaluarea, la moti-
varea și pregătirea acestora. Poate realiza 
previziuni și este responsabil de stabilirea 
unor obiective realiste de vânzări și de ela-
borarea de strategii pentru atingerea lor.

Manager 
de Magazin

    Asigură calitatea serviciilor oferite clienților 

    Valorifică oportunitățile de vânzări și ren-
tabilitatea magazinului și monitorizează 
rezultatele

    Este responsabil de promovarea magazi-
nului

Job Description



Veranda Mall   |   GHIDUL ANGAJĂRII ÎN RETAIL 18

    Se ocupă de activitățile de recrutare, in-
struire și perfecționare a angajaților

    Se asigură că orele de muncă ale angaja-
ților sunt remunerate corect 

    Este responsabil de gestionarea progra-
mului de lucru al angajaților

    Se ocupă de toate procedurile administra-
tive pentru a se asigura că toate activită-
țile magazinului sunt în conformitate cu 
standardele impuse de lege

    Adresează toate plângerile venite din 
partea clienților cu privire la produsele și 
serviciile oferite, dar și în ceea ce privește 
interacțiunile cu angajații

    Este responsabil de comunicarea cu șefii 
departamentelor financiar-contabil, mar-
keting, juridic și aprovizionare  

    Asigură supravegherea activității de apro-
vizionare și de gestionare a stocurilor

Job Description

“
“

Lucrez în retail de 17 ani și am în-
ceput „de jos”, cum se spune. Dar 
sinceră să fiu, mi-a plăcut mereu 
munca pe care am făcut-o și mi-am 
luat mereu jobul în serios. Așa am 
reușit să avansez și să mă bucur de 
un parcurs profesional foarte bun.

CRISTINA, Manager Magazin
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Măcelarul este persoana responsabilă ca 
raionul de măcelărie să fie mereu apro-
vizionat, ajutându-i pe clienți să aleagă 
produsele potrivite, respectiv oferindu-le 
asistență pentru tăierea și felierea cărnii.

Măcelar 
  Flexibilitate și spirit de echipă 
Trebuie să colaboreze eficient cu colegii 
pentru a îndeplini sarcinile de serviciu 

    Abilități excelente de comunicare 
Dat fiind că interacționează în principal cu 
clienții magazinului, abilitățile excelente de 
comunicare sunt un atribut obligatoriu

    Rezistența la stres 
Este o persoană flexibilă în privința lucrului 
în schimburi și rezistentă la stres

    Calificare pentru poziția de măcelar

Cunoștințe și abilități
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    Prepară produse și le aranjează la raft, 
astfel încât să ofere clienților o experiență 
de cumparaturi cât mai plăcută

    Tranșează, fasonează, feliază și prepară 
carnea în diverse produse

    Este responsabil de calitatea și integrita-
tea produselor expuse în raion 

    Urmărește termenele de valabilitate și 
respectă normele de depozitare

Job Description

“
“

Meseria de măcelar nu pot spune 
că e nici grea, dar nici ușoară. Poate 
fi și destul de solicitantă fizic, mai 
ales când vine vorba de tranșarea 
cărnii, dar cu puțină tehnică, poate 
fi făcută de oricine.

MARCELA, Măcelar
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Preparatorul de pește este persoana res-
ponsabilă ca raionul de pește să fie me-
reu aprovizionat, ajutându-i pe clienți să 
aleagă produsele potrivite, respectiv ofe-
rindu-le asistență pentru tăierea, felierea 
și curățarea de solzi a acestora.

Preparator 
pește

  Flexibilitate și spirit de echipă 
Trebuie să colaboreze eficient cu colegii 
pentru a îndeplini sarcinile de serviciu

  Abilități excelente de comunicare 
Dat fiind că interacționează în principal cu 
clienții magazinului, abilitățile excelente de 
comunicare sunt un atribut obligatoriu 

  Rezistența la stres 
Este o persoană flexibilă în privința lucrului 
în schimburi și rezistentă la stres

Cunoștințe și abilități
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    Realizează necesarul de marfă, calitativ și 
cantitativ, pentru a facilita clienților pro-
cesul de cumpărare

    Este responsabil de calitatea și integrita-
tea produselor expuse în raion, urmărește  
termenele de valabilitate și respectă nor-
mele de depozitare

    Îndrumă clienții și le ușurează experiența 
la cumpărături

Job Description

“ “Îmi place să interacționez cu clienții 
și să le fac recomandări. Am norocul 
de a lucra într-un magazin care are 
o ofertă generoasă de produse și 
este mereu foarte bine aprovizionat.

FLORIN, Preparator pește
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  Flexibilitate și spirit de echipă 
Trebuie să colaboreze eficient cu colegii 
pentru a îndeplini sarcinile de serviciu

  Abilități excelente de comunicare 
Dat fiind că interacționează în principal cu 
clienții magazinului, abilitățile excelente de 
comunicare sunt un atribut obligatoriu 

  Rezistența la stres 
Este o persoană flexibilă în privința lucrului 
în schimburi și rezistentă la stres

  Calificare pentru poziția de brutar

Cunoștințe și abilități

Este persoana responsabilă de pregătirea 
și prepararea produselor de panificație, 
asigurându-se în același timp că sunt 
respectate cele mai înalte standarde și 
proceduri. Satisfacțiile meseriei de bru-
tar sunt mari, iar rezultatele sunt vizibile 
în doar câteva ore, aducând zâmbete pe 
buzele clienților mulțumiți.

Brutar
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    Pregătește aluatul 

    Prepară produsele de brutărie

    Monitorizează temperatura cuptoarelor 
pentru coacerea aluatului 

    Monitorizează inventarul și plasează co-
menzile pentru refacerea stocurilor

    Este responsabil de calitatea și integrita-
tea produselor expuse în raion 

    Urmărește termenele de valabilitate și 
respectă normele de depozitare

    Se asigură că toate instrumentele de gătit 
sunt curate și dezinfectate

Job Description

“
“

Se vede că de multe ori clienții se 
opresc la raionul nostru datorită mi-
rosului îmbietor. Mulți chiar stau și 
așteaptă să scoatem pâinicile din 
cuptor pentru că le place când sunt 
calde. În astfel de momente, chiar e 
un job care îmi aduce bucurie.

ANDREEA, Brutar
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Agentul de Livrare la Domiciliu este o 
persoană bine organizată și proactivă, ale 
cărei îndatoriri sunt livrarea produselor 
comandate online de către clienți. 
Jobul poate fi solicitant din punct de ve-
dere fizic, astfel că este potrivit persoane-
lor active.

Agent 
Livrare la 
Domiciliu

  Abilități excelente de comunicare 
Dat fiind că interacționează în principal cu 
clienții magazinului, abilitățile excelente de 
comunicare sunt un atribut obligatoriu 

  Rezistență la stres 
Este o persoană flexibilă în privința lucrului 
în schimburi și rezistentă la stres

  Seriozitate și profesionalism 
Este o persoană de încredere care își înțele-
ge și duce la bun sfârșit responsabilitățile cu 
maximum de seriozitate

Cunoștințe și abilități
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    Asigură livrarea produselor la adresa cli-
entului 

    Se încadrează în intervalul de timp pre-
stabilit de către client în momentul lansă-
rii comenzii

    Cunoaște serviciile și ofertele magazinu-
lui, are o atitudine proactivă, binevoitoare

Job Description

“ “
Sunt mereu pe drumuri, astfel că 
de multe ori nici nu știu când trece 
timpul. Cea mai mare problemă în 
acest job este că îmi petrec foarte 
mult timp în trafic, dar altfel, nu mă 
plictisesc niciodată.

ȘTEFAN, Agent Livrare 
la Domiciliu
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Lucrătorul de Comenzi Online este per-
soana care înregistrează, procesează și 
pregătește toate comenzile online ale 
clienților, pe care le predă apoi firmei de 
curierat.

Lucrător 
Comenzi 
Online

  Flexibilitate și spirit de echipă 
Trebuie să colaboreze eficient cu colegii 
pentru a îndeplini sarcinile de serviciu

  Abilități excelente de comunicare 
Dat fiind că interacționează în principal cu 
clienții magazinului, abilitățile excelente de 
comunicare sunt un atribut obligatoriu 

  Rezistență la stres 
Este o persoană flexibilă în privința lucrului 
în schimburi și rezistentă la stres

Cunoștințe și abilități
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    Colectează selectiv produsele listate de 
către clienți în comenzile online

    Verifică termenele de valabilitate pentru 
toate produsele colectate 

    Se asigură că primirea, pregătirea și livra-
rea comenzii este realizată corect

    Este responsabil de predarea comenzilor 
către compania de curierat

Job Description

“ “
Sunt o persoană activă, iar acest job 
mi se potrivește de minune pentru 
că nu stau locului nicio clipă. Sunt 
zile în care primim foarte multe co-
menzi online și atunci trebuie să fiu 
cât mai organizată și mai eficientă.

LARISA, Lucrător 
Comenzi Online
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Operatorul de Relații Clienți este practic o 
punte de legătură între clienți și magazin, 
oferindu-le acestora informații, soluțio-
nând eventualele plângeri și prezentân-
du-le noile oferte și promoții cu scopul de 
a-i fideliza.

Operator 
Relații 
Clienți

  Abilități excelente de comunicare 
Dat fiind că interacționează în principal cu 
clienții magazinului, abilitățile excelente de 
comunicare sunt un atribut obligatoriu 

  Deschidere și orientare către client 
Operatorul de Relații Clienți trebuie să fie o 
persoană amabilă a cărei prioritate este sati-
sfacerea nevoilor clientului

  Rezistență la stres 
Este o persoană flexibilă în privința lucrului 
în schimburi și rezistentă la stres

Cunoștințe și abilități
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    Răspunde tuturor solicitărilor venite din 
partea clienților 

    Oferă informații despre ofertele magazi-
nului

    Prezintă soluții adaptate nevoilor clienți-
lor pentru a-i fideliza

Job Description

“
“

E foarte important să fii calm și 
binevoitor în acest job, mai ales 
când avem de adresat reclamații 
din partea clienților. Sunt și situații 
mai dificile, dar, la sfârșitul zilei, cel 
mai important este ca aceștia să fie 
mulțumiți!

CLAUDIA, Operator 
Relații Clienți
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02
MODĂ ȘI 
ACCESORII
Segmentul de modă și accesorii este de ase-
menea o parte importantă din dezvoltarea 
unui centru comercial, iar oferta de joburi 
este una pe măsură. De la Asistent de Vân-
zări la Manager de Departament, de multe 
ori nu este decât un pas plin de multă deter-
minare, seriozitate și profesionalism.
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Jobul de Asistent Vânzări este unul din-
tre cele mai importante și complexe în 
segmentul de retail cu articole de îmbră-
căminte. Deoarece este primul punct de 
contact al clienților cu magazinul, asis-
tenții de vânzări trebuie să fie foarte bine 
pregătiți pentru a putea asigura calitatea 
interacțiunii cu aceștia. Jobul este deo-
potrivă și o oportunitate excelentă de a-ți 
începe cariera, mulți manageri din retail 
pornind chiar de la acest job.

Asistent 
de Vânzări

  Abilități de multitasking 
Poate desfășura mai multe activități conco-
mitent

  Orientare spre rezultate 
Îi place independența și poate lua decizii pe 
cont propriu 

  Abilități de comunicare 
Este o persoană optimistă, prietenoasă, cu 
un excelent simț stilistic 

  Bun profesionist 
Are aptitudini excelente de organizare și îi 
place să lucreze cu o echipă de persoane la 
fel de sociabile și interesate de modă

Cunoștințe și abilități
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    Întâmpină, îndrumă și ajută clienții în toa-
te privințele

    Se asigură în permanență că departa-
mentul de care este responsabil este bine 
aprovizionat

    Gestionează articolele de îmbrăcăminte 
sosite și asigură aspectul atractiv al ma-
gazinului 

    Este în permanență la curent cu toate 
campaniile și activitățile de vânzări.

    Răspunde întrebărilor clienților

    Se ocupă, împreună cu colegii de depar-
tament, și de operarea caselor de marcat

    Se ocupă de cererile de retur venite din 
partea clienților

Job Description

“ “
Cel mai mult la job îmi place pro-
gramul flexibil și că în fiecare zi în-
văț câte ceva nou. Colegii mei sunt 
foarte receptivi și mereu îmi dau o 
mână de ajutor când am nevoie.

LIVIU, Asistent de Vânzări



Veranda Mall   |   GHIDUL ANGAJĂRII ÎN RETAIL 34

Dacă ești o persoană cu spirit analitic, ai 
abilități organizatorice și îți place să lu-
crezi cu cifrele, atunci jobul de Respon-
sabil Casierie este perfect pentru tine. Ca 
responsabil de gestionarea monetarului 
și a balanței zilnice, vei avea oportunitatea 
de a-ți valorifica aceste calități.

Responsabil 
Casierie

  Gândire analitică 
Este o persoană analitică, organizată, ordo-
nată și foarte comunicativă

  Studii de specialitate 
Studii economice medii sau de specialitate

  Rezistență la stres 
Poate face față unui volum mare de lucru și 
unui nivel ridicat de interacțiune cu ceilalți

  Bun profesionist  
Dă dovadă de mult entuziasm, multă ambi-
ție și experiență în preluarea inițiativei

Cunoștințe și abilități
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  Administrează toate activitățile de gestio-
nare a banilor

  Asigură monetarul pentru case, face ba-
lanța zilnică și verifică statul de plată 

  Informează, instruiește și îi pune la curent 
pe angajați (casieri) cu privire la procedu-
rile legate de fondurile de casă, respectiv 
la practicile din magazin.

Job Description

“ “
Mereu am fost pasionată de mate-
matică, de lucrul cu cifrele. Este un 
job unde trebuie să îmi mențin un 
nivel ridicat de concentrare, dar la 
sfârșitul zilei îmi place ceea ce fac.

ALINA, Responsabil Casierie
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Dacă ești o persoană creativă și dinamică, 
cu un simț al modei, atunci cu siguranță 
vei fi interesat de poziția de Merchandi-
ser. Printre principalele îndatoriri se va nu-
măra prezentarea noilor trenduri și colec-
ții în vitrine și în magazin pentru a atrage 
atenția clienților.

Merchandiser
  Mereu la curent cu tendințele 
Cunoaște toate tendințele și are un simț 
excelent de a prezenta noile colecții într-o 
manieră interesantă 

  Spirit de echipă 
Este o persoană care lucrează foarte bine 
în echipă și care știe cum să îi inspire și pe 
ceilalți 

  Proactiv 
Îi place să se implice în absolut totul și îi pla-
ce un job în care nicio zi nu se aseamănă cu 
cealaltă

Cunoștințe și abilități
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  Monitorizează activitățile de vânzări, pen-
tru a se asigura că aspectul impecabil al 
magazinului dă rezultate 

  Răspunde de expunerea produselor în 
vitrine și în magazin în conformitate cu 
standardele magazinului

  Instruiește și pregătește în locație colegii 
în domeniul promovării vizuale și a pre-
zentării articolelor de îmbrăcăminte.

Job Description

“
“

Îmi place tot ce înseamnă modă și 
tendințe, iar ca merchandiser am 
ocazia să folosesc toate aceste cu-
noștințe zi de zi. Sunt norocoasă că 
am reușit să-mi transform pasiu-
nea într-un job!

ELENA, Merchandiser
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Managerul de Departament este respon-
sabil de un sector prestabilit de servicii 
și produse. Se află mereu în legătură cu 
furnizorii și cu echipele de lucru ale ma-
gazinului pentru a organiza campanii și 
strategii de vânzare, dedicate unor cate-
gorii sau branduri anume, în scopul creș-
terii profitabilității.

Manager de 
Departament

  Analiză și strategie 
Este o persoană foarte practică, orientată 
către rezultate

  Rezistență la stres 
Poate face față ritmului alert al activității, 
poate lua decizii rapide și le pune în practică

  Rezolvarea problemelor 
Este o persoană capabilă să rezolve proble-
me și are o atitudine optimistă

  Abilități de mentoring 
Este foarte organizat/ă și știe cum să îi moti-
veze și să îi inspire pe cei din jurul său

Cunoștințe și abilități
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  Recrutează, intervievează și instruiește 
noii membri ai departamentului

  Monitorizează și evaluează performanțele 
staff-ului. 

  Manageriază și întocmește bugetele de-
partamentului 

  Concepe strategii de vânzări și prezen-
tări de promovare și planifică activități și 
campanii

 Își motivează și inspiră angajații 

  Administrează departamentul în spiritul 
unui serviciu excelent oferit clienților la 
raionul comercial, în cabinele de probă și 
la case

  Îi instruiește, perfecționează și evaluează 
pe Asistenții de Vânzări și își organizează 
și planifică activitățile departamentului

Job Description

“
“

Jobul meu îmbină într-un mod 
foarte echilibrat munca de birou cu 
munca „pe teren”, în care trebuie să 
îmi instruiesc colegii, să îi învăț cum 
să-și facă mai bine treaba, dar unde 
mai și interacționez cu clienții. Este 
o combinație foarte bună și nu exis-
tă riscul de a cădea în rutină!

ANA, Manager de Departament
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Managerul de Magazin are rolul de a 
coordona oamenii din întreg departa-
mentul, ajută la recrutare, evaluare, la 
motivarea și educarea acestora. Poate 
realiza previziuni și este responsabil de 
stabilirea unor obiective realiste de vân-
zări, respectiv de elaborarea de strategii 
pentru atingerea lor.

Manager 
de Magazin

  Leadership 
Are aptitudini excelente de conducere

  Negociere 
Are un simț înnăscut pentru comerț și este 
orientat către rezultate 

  Abilități de mentoring 
Este o persoană capabilă de a îi pregăti și de 
a îi inspira pe ceilalți

Cunoștințe și abilități

  Se ocupă de activitățile de recrutare, in-
struire și perfecționare pentru Asistenții 
de Vânzări și pentru echipa de conducere 
a magazinului

  Asigură cel mai înalt nivel posibil pentru 
serviciile oferite clienților 

Job Description
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  Maximizează oportunitățile de vânzări și 
monitorizează rezultatele 

  Este responsabil de promovarea vizuală a 
magazinului

  Se asigură că orele de muncă ale angaja-
ților sunt remunerate corect 

  Este responsabil de gestionarea progra-
mului de lucru al angajaților

  Se ocupă de toate procedurile administra-
tive pentru a se asigura că toate activită-
țile magazinului sunt în conformitate cu 
standardele impuse de lege

  Se asigură că propune și implementează 
măsuri pentru optimizarea costurilor

  Asigură supravegherea activității de apro-
vizionare și de gestionare a stocurilor

  Adresează toate plângerile venite din 
partea clienților cu privire la produsele și 
serviciile oferite, dar și în ceea ce privește 
interacțiunile cu angajații

  Este responsabil de comunicarea cu șefii 
departamentelor financiar-contabil, mar-
keting, juridic și aprovizionare

Job Description

“
“

Nicio zi nu este la fel, însă îmi pla-
ce mult să lucrez cu colegii mei și 
să interacționez cu clienții. Sunt o 
persoană foarte, foarte organizată, 
iar asta cred că este cea mai impor-
tantă calitate în acest job. Restul se 
învață.

MIHAI, Store Manager
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03
FARMA
Farmaciștii sunt experți în domeniul medi-
cal și joacă un rol vital în a ajuta clienții să 
obțină rezultatele dorite de la medicamen-
te. Farmaciștii eliberează rețete, se asigură 
că medicamentele și dozele sunt prescrise 
corect, intervin în cazul în care anumite me-
dicamente sunt incompatibile și îi consilia-
ză pe pacienți în legătură cu administrarea 
corectă a acestora.
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Asistentul de farmacie este o persoană 
pasionată de domeniul farmaceutic, ab-
solvent/ă a unei școli postliceale de spe-
cialitate, care este mereu gata să ofere 
consiliere pacienților cu privire la oferta 
de produse farmaceutice, parafarmaceu-
tice și dermato-cosmetice.

Asistent de 
farmacie

  Absolvent studii de specialitate 
Jobul de farmacist presupune absolvirea 
Școlii Postliceale de Asistenți de Farmacie 
și Certificat de membru al Colegiului Far-
macistilor, vizat pe anul curent.

  Operare PC 
Cunoștințe de Microsoft Office în programe 
specifice de gestiune și facturare

  Abilități excelente de comunicare 
Dat fiind că interacționează în principal cu 
clienții magazinului, abilitățile excelente de 
comunicare sunt un atribut obligatoriu 

  Bun profesionist 
Respectarea eticii și deontologiei profesionale

Cunoștințe și abilități
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  Identifică nevoile pacienților, face reco-
mandări, consiliază și fidelizează pacienții

  Informează pacienții despre modul de 
utilizare a medicamentelor și despre po-
tențialele riscuri sau efecte adverse

  Eliberează medicamentele cu prescripție 
medicală /OTC-uri

  Administrează stocurile și urmărește 
termenele de valabilitate ale produselor 
farmaceutice

Job Description

“
“

Este un job destul de complex și ne-
cesită foarte multă pregătire, chiar 
dacă nu la fel de multă ca în cazul 
Facultății de Farmacie. Dar la sfârși-
tul zilei, mă bucur că am putut con-
silia clienți și i-am ajutat să se simtă 
mai bine.

MONICA, Asistent de Farmacie
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Farmacistul joacă un rol esențial în con-
silierea și vindecarea pacienților, aceștia 
fiind adesea primele persoane la care 
oamenii apelează în cazul afecțiunilor mai 
puțin severe. Jobul de farmacist necesită 
studii superioare în domeniu, precum și 
o continuă orientare spre cercetare, pen-
tru a fi mereu la curent cu noile practici și 
medicamente din domeniu. 

Farmacist
  Absolvent studii superioare 
Jobul de farmacist presupune absolvirea 
Facultății de farmacie și Certificat de mem-
bru al Colegiului Farmacistilor, vizat pe anul 
curent.

  Operare PC 
Cunoștințe de Microsoft Office în programe 
specifice de gestiune și facturare

  Abilități excelente de comunicare 
Dat fiind că interacționează în principal cu 
clienții magazinului, abilitățile excelente de 
comunicare sunt un atribut obligatoriu 

  Bun profesionist 
Respectarea eticii și deontologiei profesionale

Cunoștințe și abilități
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  Identifică nevoile pacienților, face reco-
mandări, consiliază și fidelizează pacienții

  Informează pacienții despre modul de 
utilizare a medicamentelor și despre po-
tențialele riscuri sau efecte adverse

  Eliberează medicamentele cu prescripție 
medicală /OTC-uri

  Administrează stocurile și urmărește 
termenele de valabilitate ale produselor 
farmaceutice

Job Description

“
“

Mă bucur că oamenii apelează la 
mine pentru ajutor și pentru a-i 
face să se simtă mai bine. De multe 
ori, oamenii vin la noi chiar înainte 
de a merge la medic, mai ales în si-
tuații de urgență sau când se con-
fruntă cu o criză de timp. E o me-
serie frumoasă, cu multe satisfacții, 
chiar dacă facultatea este destul de 
lungă și de grea.

MARIUS, Farmacist
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04
RESTAURANTE 
ȘI CAFENELE
Oferta de joburi din cadrul sectorului de 
Food & Restaurants este una variată și foar-
te bogată. De la patiser la bucătar, cofetar 
și nu numai, multe dintre aceste joburi sunt 
disponibile atât în cadrul hipermaketurilor, 
cât și în cadrul unui food court dintr-un cen-
tru comercial.
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Produsele de patiserie aduc indiscutabil 
un zâmbet pe fețele oamenilor. De la 
croissantele cu unt, la cele umplute cu 
cremă delicioasă, la pateuri, saleuri sau 
alte delicii dulci sau sărate, meseria de 
patiser este una care îți va oferi o mulți-
me de satisfacții, atât la nivel personal, 
cât și profesional.

Patiser
  Flexibilitate și spirit de echipă 
Trebuie să colaboreze eficient cu colegii 
pentru a îndeplini sarcinile de serviciu

  Abilități excelente de comunicare 
Dat fiind că interacționează în principal cu 
clienții magazinului, abilitățile excelente de 
comunicare sunt un atribut obligatoriu

  Rezistența la stres 
Este o persoană flexibilă în privința lucrului 
în schimburi și rezistentă la stres

  Calificare pentru poziția de patiser

Cunoștințe și abilități
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  Pregătește aluatul pentru produsele de 
patiserie

  Prepară produsele de patiserie

  Coordonează tinerii ucenici

  Monitorizează temperatura cuptoarelor 
pentru coacerea aluatului 

  Monitorizează inventarul și plasează co-
menzi pentru refacerea stocurilor

  Este responsabil de calitatea și integrita-
tea produselor expuse în raion 

  Urmărește termenele de valabilitate și 
respectă normele de depozitare

  Se asigură că toate instrumentele de gătit 
sunt curate și dezinfectate

Job Description

“
“

De mică mi-au plăcut foietajele și 
produsele de patiserie, așa că am 
devenit curioasă să aflu cum se fac 
aceste bunătăți. Am început să le 
prepar încă de pe atunci așa că nici 
nu am stat pe gânduri când a venit 
vorba de alegerea unei cariere.

LAURA, Patiser
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Dacă îți place să gătești, să combini diver-
se ingrediente și arome și să aduci zâm-
betul pe buzele oamenilor prin bucatele 
tale, atunci meseria de bucătar ți se va 
potrivi cu siguranță. Spre deosebire de 
alte joburi, în această meserie rezultatele 
sunt vizibile pe termen scurt. 

Bucătarul este responsabil de prepararea 
și gătirea produselor la cele mai înalte 
standarde și respectând întocmai toate 
procedurile. Este o persoană care lucrează 
bine contracronometru și are abilități de a 
manageria o echipă.

Bucătar
  Flexibilitate și spirit de echipă 
Trebuie să colaboreze eficient cu colegii 
pentru a îndeplini sarcinile de serviciu

  Abilități excelente de comunicare 
Dat fiind că interacționează în principal cu 
clienții magazinului, abilitățile excelente de 
comunicare sunt un atribut obligatoriu 

  Rezistența la stres 
Este o persoană flexibilă în privința lucrului 
în schimburi și rezistentă la stres

  Calificare pentru poziția de bucătar

Cunoștințe și abilități
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  Pregătește ingredientele pentru rețetele 
zilei din meniu

 Prepară produsele

  Monitorizează temperatura cuptoarelor 
pentru gătit 

  Monitorizează inventarul și plasează co-
menzile pentru refacerea stocurilor

  Este responsabil de calitatea și integrita-
tea produselor expuse în raion 

  Urmărește termenele de valabilitate și 
respectă normele de depozitare

  Se asigură că toate instrumentele de gătit 
sunt curate și dezinfectate

Job Description

“
“

Sunt o persoană pasionată de bu-
cătărie și îmi place să încerc rețete 
noi. Ador să gătesc, iar jobul de bu-
cătar mi se potrivește, mai ales că 
lucrez într-un loc în care specificul e 
mai degrabă spre tradițional. Aces-
tea sunt și rețetele mele preferate.

ȘTEFAN, Bucătar
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Cofetăria este catalogată de mult timp 
ca fiind o artă care îmbină talentul cu 
precizia în încercarea de a obține torturi 
și prăjituri delicioase care să satisfacă și 
cele mai exigente gusturi. Un cofetar ideal 
este și o parte artist, mereu în căutarea de 
a descoperi noi rețete și noi tehnici.

Cofetar
  Flexibilitate și spirit de echipă 
Trebuie să colaboreze eficient cu colegii 
pentru a îndeplini sarcinile de serviciu

  Abilități excelente de comunicare 
Dat fiind că interacționează în principal cu 
clienții magazinului, abilitățile excelente de 
comunicare sunt un atribut obligatoriu 

  Rezistența la stres 
Este o persoană flexibilă în privința lucrului 
în schimburi și rezistentă la stres

  Calificare pentru poziția de cofetar.

Cunoștințe și abilități
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 Prepară produsele de cofetărie 

  Monitorizează temperatura cuptoarelor 
pentru coacerea aluatului 

  Monitorizează inventarul și plasează co-
menzile pentru refacerea stocurilor

  Este responsabil de calitatea și integrita-
tea produselor expuse în raion 

  Urmărește termenele de valabilitate și 
respectă normele de depozitare

  Se asigură că toate instrumentele de gătit 
sunt curate și dezinfectate

Job Description

“
“

E un sentiment minunat când 
mă gândesc că produsele noastre 
ajung la atât de mulți oameni, mai 
ales de sărbători! Mă bucur când îi 
văd că apreciază calitatea pe care 
o oferim și că sunt delectați de dul-
ciurile noastre.

MARIA, Cofetar



Veranda Mall   |   GHIDUL ANGAJĂRII ÎN RETAIL 54

Pizzerul, așa cum îi spune și numele, este 
persoana responsabilă de prepararea piz-
zelor. Acesta trebuie să fie familiarizat cu 
diferitele tipuri de aluaturi, ingrediente și 
sortimente de pizza, precum și cu tehnici-
le specifice de preparare ale acestora.

Pizzer
  Flexibilitate și spirit de echipă 
Trebuie să colaboreze eficient cu colegii 
pentru a îndeplini sarcinile de serviciu

  Abilități excelente de comunicare 
Dat fiind că interacționează în principal cu 
clienții magazinului, abilitățile excelente de 
comunicare sunt un atribut obligatoriu 

  Rezistența la stres 
Este o persoană flexibilă în privința lucrului 
în schimburi și rezistentă la stres

  Calificare pentru poziția de pizzer

Cunoștințe și abilități
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  Prepară aluatul, sosurile și diverse toppin-
guri specifice preparatelor

  Monitorizează temperatura cuptoarelor 
de pizza

  Prepară pizza de calitate după rețetele 
companiei

  Monitorizează inventarul și plasează co-
menzile pentru refacerea stocurilor

  Este responsabil de calitatea și integrita-
tea produselor expuse în raion 

  Urmărește termenele de valabilitate și 
respectă normele de depozitare

  Se asigură că toate instrumentele de gătit 
sunt curate și dezinfectate

Job Description

“
“

Pizza este mâncarea preferată a 
multor oameni, de la copii la adulți în 
toată firea. Așa că mă bucur că jobul 
meu este să le aduc bucurie, motiv 
pentru care pun mult suflet în sorti-
mentele de pizza pe care le prepar.

ALEXANDRU, Pizzer
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Savurarea unei cafele deosebite ține și 
de măiestria barista-ului care îți prepară 
cafeaua respectivă. Dincolo de schemele 
complexe despre shot-uri de espresso și 
consistența perfectă a spumei de cappu-
ccino, un barista trebuie să fie cu adevă-
rat pasionat de arta cafelei.

Barista
  Pasiune pentru arta cafelei 
Este pasionat de cafea, dornic să învețe lu-
cruri noi și să le împărtășească cu cei din jur

  Atenție la detalii 
Este atent la detalii și responsabil, înțelegând 
importanța muncii sale în procesul de mul-
țumire a clienților

  Abilități excelente de comunicare 
Dat fiind că interacționează în principal cu 
clienții magazinului, abilitățile excelente de 
comunicare sunt un atribut obligatoriu

Cunoștințe și abilități
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  Întâmpină clienții cu amabilitate și îi in-
formează cu privire la ofertele speciale 
din meniu, le răspunde la întrebări și pro-
cesează plățile pentru comenzi 

  Prepară produsele conform rețetelor spe-
cifice (cafea, ceaiuri, fresh-uri)

  Servește clienții

  Debarasează mese

  Menține igiena spațiului de lucru

  Este mereu la curent cu trendurile din 
domeniu în ceea ce privește tehnicile de 
preparare ale băuturilor

Job Description

“
“

Mereu am fost pasionat de arta ca-
felei, de diversele blenduri, arome și 
moduri de preparare. Sunt înconju-
rat zi de zi de cel mai frumos miros 
din lume, iar asta chiar este incom-
parabil cu orice alt job. Visul meu 
este să îmi deschid o cafenea într-o 
bună zi.

MARIUS, Barista
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05

SERVICII
În multe dintre centrele comerciale din în-
treaga lume, oferta de servicii este una foar-
te variată și diversificată, deși unele joburi 
necesită pregătire specializată.
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Jobul de Hair Stylist este ideal pentru 
persoanele cu un simț al stilului foarte 
dezvoltat cărora le place să lucreze cu oa-
menii și să îi ajute să își schimbe look-ul. 
Acesta îmbină cu succes creativitatea cu 
tehnica, dându-le o mulțime de oportuni-
tăți de a jongla cu diferite stiluri.

Hair Stylist
  Calificare pentru poziția de Hair Stylist

  Abilități excelente de comunicare 
Dat fiind că interacționează în principal cu 
clienții magazinului, abilitățile excelente de 
comunicare sunt un atribut obligatoriu 

  Seriozitate și profesionalism 
Este o persoană responsabilă, care înțelege 
responsabilitățile pe care le are și este plină 
de seriozitate și într-o continuă dorință de 
perfecționare

Cunoștințe și abilități
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  Oferă consultanță clienților cu privire la 
alegerile stilistice 

  Este atent și ține cont de preferințele cli-
enților

  Prestează servicii de coafor/frizerie (aplică 
tratamente de păr, tunde, vopsește etc)

  Consiliază clienții în ceea ce privește ser-
viciile salonului 

  Utilizează în mod corespunzător produse-
le și echipamentele salonului

  Păstrează standardele de curățenie ale 
salonului

  Participă la traininguri și cursuri de speci-
alitate

  Este mereu la curent cu ultimele tendințe

Job Description

“
“

Poate fi un job solicitant, mai ales 
că trebuie să stai o bună parte din 
zi în picioare. Dar mă bucur să-i ajut 
pe oameni să se simtă mai bine în 
pielea lor și să-i fac să se simtă mai 
frumoși. Iar partea și mai bună este 
că rezultatele muncii mele se văd 
pe loc!

IULIANA, Hair Stylist
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Pentru a fi un croitor de succes, trebuie 
să fii o persoană cu o atenție foarte mare 
la detalii și să fii pasionat de designul și 
crearea hainelor. Nu în ultimul rând, cro-
itorul trebuie să dea dovadă de abilități 
de comunicare excelente, de seriozitate 
și profesionalism, pentru a se asigura că 
cerințele clienților săi sunt satisfăcute la 
cele mai înalte standarde.

Croitor
 Calificare pentru poziția de croitor

  Abilități excelente de comunicare 
Dat fiind că interacționează în principal cu 
clienții magazinului, abilitățile excelente de 
comunicare sunt un atribut obligatoriu 

  Seriozitate și profesionalism 
Este o persoană responsabilă, care înțelege 
responsabilitățile pe care le are și este plină 
de seriozitate și într-o continuă dorință de 
perfecționare

Cunoștințe și abilități
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  Discută designul, modificările sau repara-
țiile necesare împreună cu clientul pentru 
a se asigura că cerințele acestora sunt 
respectate

  Ia măsurătorile acestora și le notează cu 
atenție

  Atașează corect etichetele fiecărui obiect 
vestimentar pentru a se asigura că aces-
tea nu se încurcă între clienți

  Modifică și repară obiectele vestimentare 
în funcție de cerințele clienților 

  Creează obiecte vestimentare după ideile, 
specificațiile și preferințele acestora

  Informează clienții cu privire la estimările 
de cost ale serviciilor oferite

Job Description

“
“

Sunt o persoană îndemânatică și 
mereu mi-a plăcut să lucrez cu mâi-
nile. Croitoria îmbină foarte mult 
precizia cu creativitatea și este im-
portant să găsești un echilibru între 
cele două, mai ales când vine vorba 
de piese vestimentare executate la 
comandă.

ELENA, Croitor
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Lucrul într-o curățătorie chimică presupu-
ne operarea mașinilor speciale de spălat 
sau de curățat folosite pentru articolele 
vestimentare sau de uz casnic private sau 
industriale. Aceste articole includ de obi-
cei materiale speciale precum piele, piele 
întoarsă, pene, lână, satin, mătase, așter-
nuturi sau chiar covoare.

Un angajat bun are rolul de a identifica 
aceste materiale și de a folosi un program 
de spălare sau curățare potrivit, care să nu 
le deterioreze.

Personal 
curățătorie 
chimică

  Recunoaște ușor diversele materialele 
textile

 Are experiență la călcat și cusut

  Seriozitate și profesionalism 
Este o persoană responsabilă, care înțelege 
responsabilitățile pe care le are și este plină 
de seriozitate

  Abilități excelente de comunicare 
Dat fiind că interacționează în principal cu 
clienții magazinului, abilitățile excelente de 
comunicare sunt un atribut obligatoriu 

  Operare PC 
Cunoștințe de Microsoft Office în programe 
specifice de gestiune și facturare

Cunoștințe și abilități
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  Ia în primire hainele predate de către clienți 

 Eliberează bonul de casă 

  Sortează hainele în funcție de țesătură/
material și de tipul de spălare/curățare 

 Calcă hainele

 Execută mici retușuri

Job Description

“
“

Atenția este cea mai importantă în 
acest job, restul se învață. Lucrăm cu 
foarte multe substanțe chimice și fi-
ecare material în parte este special, 
așa că trebuie să fim mereu atenți la 
tratamentul pe care îl aplicăm.

VLAD, Angajat 
Curățătorie Chimică
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Procesul de căutare a unui job este acum aproape 
integral online, și niciodată nu a fost mai ușor ca 
acum să aplici la un job nou. Însă partea cea mai 
dificilă este să te faci remarcat, mai ales printre 
alți competitori care au aceleași calificări ca tine. 
Indiferent că ești în căutarea primului tău job sau 
ai mai trecut prin acest proces și ai nevoie de o 
schimbare, pentru a putea obține jobul mult dorit, 
vei avea nevoie înainte de toate de un plan.

Cum să îți 
cauți un job

1. CUNOAȘTE-ȚI ABILITĂȚILE ȘI PUNCTELE 
FORTE
Poate suna evident, însă mulți oameni trec cu 
vederea această regulă foarte simplă. Cei mai 
mulți încep căutarea unui job nou în funcție 
de obiectivele lor de carieră, care uneori nu 
sunt compatibile cu abilitățile și punctele lor 
forte. În acest fel, vei cădea foarte ușor în cap-
cana de a aplica pentru un job greșit. 
Cel mai bine este să acorzi atenție cunoștințe-
lor și abilităților cerute de către angajatori și să 
te asiguri că îndeplinești cerințele respective. 
Astfel, poți identifica mai ușor joburile care ți 
se potrivesc și cu siguranță vei avea mai mult 
succes în carieră dacă obții o poziție cu care 
ești compatibil.

2. AFLĂ MAI MULTE DESPRE COMPANIA LA 
CARE APLICI
Odată ce ai primit telefonul prin care ești invi-
tat la interviu, nu uita să te pregătești pentru 
acesta. Află mai multe despre compania re-
spectivă și, de asemenea, despre persoana cu 
care vei avea interviul. 
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“ “Dacă nu știi încotro vrei s-o apuci, 
vei ajunge în altă parte.

YOGI BERA

3. PERSONALIZEAZĂ-ȚI CV-UL
Chiar dacă toate joburile pentru care aplici 
fac parte din aceeași industrie, CV-ul tău nu 
ar trebui să fie același pentru toate. Identifi-
că punctele cheie ale anunțurilor de joburi 
și personalizează-ți CV-ul astfel încât să îți 
scoți în evidență punctele forte și modul în 
care acestea te vor ajuta să îndeplinești ce-
rințele fiecărui job în parte.

4. NU UITA DE PROFILUL DE LINKEDIN
Prezența online și profilul de LinkedIn au 
devenit părți vitale ale procesului de recruta-
re, mai ales că acesta este o platformă special 
gândită pentru găsirea unui job. 
Așa că înainte de a începe procesul de aplica-
re, asigură-te că profilul tău este actualizat cu 
toate informațiile necesare.
  
5. EXERSEAZĂ INTERVIUL
Pregătește-te și exersează interviul - apelea-
ză la un membru al familiei sau la un prieten 

de încredere pentru a exersa interviul pe ro-
luri. Gândește-te la ce întrebări ți-ar putea fi 
adresate și la răspunsurile pe care le vei da. 
Acest exercițiu te va ajuta să menții o atitudi-
ne calmă și încrezătoare în timpul interviului 
propriu-zis. 
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1. SITE-URILE DE JOBURI
Există o mulțime de site-uri de joburi și toate 
sunt un loc bun pentru a-ți începe căutarea. 
Salvează-ți favoritele și abonează-te la newslet-
tere pentru a fi mereu la curent cu cele mai noi 
anunțuri. 

2. SITE-URILE DE RECRUTARE
Agențiile de recrutare postează anunțuri pe 
site-uri sau chiar și în presa scrisă. Site-ul unei 
agenții de recrutare este din nou un loc bun 
pentru a porni căutarea, deoarece vei găsi 

mai multe anunțuri despre poziții similare la 
un loc. Pe o parte dintre aceste site-uri îți poți 
face chiar și un cont, astfel încât aceștia să te 
aibă în baza de date și să te poată contacta în 
legătură cu joburile care ți s-ar putea potrivi. 

3. SOCIAL MEDIA
Paginile de Social media au schimbat un pic 
regulile jocului atunci când vine vorba de cum 
recrutează anumite organizații. Mulți angajatori, 
dar și site-uri de joburi și de recrutare, postează 
acum noile joburi inclusiv pe paginile de Fa-
cebook, LinkedIn sau Instagram. Așa că dacă 
folosești această modalitate de a găsi și a aplica 
la joburi noi, nu uita să te asiguri că profilul tău 
este unul ok din toate punctele de vedere. 

4. EVENIMENTE ȘI TÂRGURI DE JOBURI
În acest caz în care vei interacționa direct cu 
oameni din echipa de HR sau chiar cu viitori 
intervievatori, e bine să ai pregătit un discurs 
despre tine de aproximativ 30 de secunde în 
care să le explici exact ce știi să faci, ce abilități 
și ce experiență ai.

Dacă ești în procesul de a-ți căuta un job, cel mai 
probabil deja cauți online. Iată alte câteva locuri în 
care poți găsi jobul potrivit:

Unde poți 
găsi joburi?
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Un angajator bun recunoaște imediat oamenii 
care au potențial și abilitatea de a învăța pe te-
ren. De multe ori, aceștia nu sunt interesați doar 
de ce știi să faci, ci și de ce „ai putea să faci”. De 
aceea o combinație între abilitățile potrivite și ca-
litățile personale pozitive este foarte importantă 
pentru angajatori în procesul de recrutare. 

Ce caută 
angajatorii?

FORȚA DE MUNCĂ FLEXIBILĂ
Noile progrese tehnologice și chiar și pandemia de la începutul anului 2020 au marcat o creștere a flexi-
bilității pe piața forței de muncă. Tot mai mulți angajați lucrează de acasă, iar multe companii lucrează 
inclusiv pe bază de proiect sau colaborări pe termen limitat. 
Pentru ca astfel de aranjamente să aibă succes, angajații trebuie să dea dovadă de abilități de comu-
nicare excelente, să fie de încredere și bine organizați. Aceste abilități te vor face remarcat în fața altor 
candidați care au aceleași calificări și aceeași experiență ca tine. 
Flexibilitatea nu se referă doar la abilitatea de a lucra bine de acasă. Dacă ești o persoană care se adap-
tează ușor, înseamnă și că ești pregătit să crești, să înveți lucruri noi și să te dezvolți la noul job. Iar asta 
te va face un candidat valoros în ochii unui potențial angajator. 

ÎȚI POȚI 
ÎNDEPLINI 

RESPONSA-
BILITĂȚILE?

TE POTRIVEȘTI 
ÎN CADRUL 

ORGANIZAȚIEI?
EȘTI MOTIVAT?
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Dacă reușești să demonstrezi că ai o serie de ca-
lități și abilități relevante, atunci vei avea cu sigu-
ranță un avantaj în fața altor candidați.

Ce abilități 
caută 
angajatorii

  REZISTENȚA 
abilitatea de a face față stresului și de a con-
tinua în ciuda impedimentelor

  DISPONIBILITATEA DE A ÎNVĂȚA 
dorința de a învăța, indiferent de subiect

  ATITUDINEA POZITIVĂ 
este important să fii optimist și să dai me-
reu tot ce ai mai bun

  ABILITĂȚILE DE COMUNICARE 
fii un bun ascultător, vorbește clar și foloseș-
te un limbaj adecvat

  GÂNDIREA CRITICĂ ȘI ANALITICĂ - abilita-
tea de a analiza și rezolva probleme în mod 
eficient 

  INDEPENDENȚA - abilitatea de a lua decizii 
pe cont propriu atunci când situația o cere 

  SPIRITUL DE ECHIPĂ - abilitatea de a rela-
ționa cu ceilalți colegi, de a-i ajuta și de a-ți 
duce munca la bun sfârșit

Un anunț de job poate conține o listă foarte speci-
fică de abilități, dar angajatorii sunt interesați și de 
cele dobândite din viața de zi cu zi, precum:
  Abilități de leadership - ai condus vreun club 
sau vreo organizație (inclusiv non-guvernamen-
tale, studențești sau de la școală)
  Abilități de operare PC - știi să scrii un email, să 
faci cercetare online
  Abilitatea de a analiza informații - de exemplu, 
dacă ai avut de ales între două cursuri, cum ai 
făcut alegerea
  Abilități de calcul și comunicare - știi să faci un 
buget, să rezolvi o plângere venită de la un client

ABILITĂȚI DOBÂNDITE DIN VIAȚA DE ZI CU ZI
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CV-ul este primul contact al angajatorului cu tine, 
astfel că acesta trebuie să vadă din start că ești 
una dintre cele mai potrivite persoane pentru po-
ziția pe care o are deschisă. De la cum să-ți redac-
tezi CV-ul la ce să nu scrii niciodată într-unul, iată 
care sunt sfaturile de care trebuie să ții cont când 
aplici la un job:

Cum să aplici 
la un job 
și să faci 
o bună primă 
impresie

REDACTEAZĂ UN CV CARE SĂ IASĂ 
ÎN EVIDENȚĂ
CV-ul cu care aplici va contura în ochii anga-
jatorului o primă imagine despre tine, așa că 
trebuie să te faci remarcat și să evidențiezi 
cum și în ce fel vei fi de valoare pentru com-
panie, ce știi să faci foarte bine și ce fel de 
probleme ai mai rezolvat.

Iată de ce trebuie să ții cont atunci când redac-
tezi un CV:

1.  Fă-l să arate bine și să fie ușor de citit. Asta 
înseamnă că scrisul nu trebuie să fie îngră-
mădit, paragrafele trebuie să fie clare, iar 
fontul simplu. Vei merge la sigur cu unul 
clasic precum Arial sau Times New Roman și 
o spațiere între rânduri de 1,15 sau 1.5.

2.  Folosește cuvinte cheie din anunțul de an-
gajare. 

3.  Folosește verbe de acțiune care să indice o 
atitudine proactivă: a crea, a analiza, a pre-
găti, a organiza, a dezvolta.
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4.  Personalizează-ți CV-ul pentru ca angaja-
torul să vadă cu ușurință că ești persoana 
potrivită pentru job.

5.  Scrie la început detaliile despre abilități și 
experiență pentru ca acestea să iasă mai 
ușor în evidență.

6.  Vorbește despre realizările și premiile câști-
gate în secțiunea dedicată experienței, pen-
tru a-i impresiona pe angajatori.

7.  Adaugă, pe cât posibil, rezultate concrete 
despre cum munca ta a contribuit la succe-
sul companiilor la care ai mai lucrat. 

8.  Fii succint și la obiect și include doar expe-
riența care este relevantă pentru locul de 
muncă la care aplici. 

9.  Fii foarte atent la greșelile de ortografie și 
de punctuație. Poze

CE SĂ NU PUI ÎNTR-UN CV

Neadevăruri

Fonturi mult
prea stilizate

Greșeli 
gramaticale

Informații și 
experiențe 
irelevante

Cuvinte 
negative

1

26

3

4

5
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LA CE SE UITĂ ANGAJATORUL ÎNTR-UN CV
Angajatorilor le ia aproximativ șapte secunde 
pentru a se hotărî dacă CV-ul pe care îl citesc 
este al unei persoane pe care vor să o che-
me la un interviu. Pentru a te asigura că treci 
acest test, iată cum ar trebui să arate CV-ul 
tău și care sunt informațiile pe care trebuie să 
le acoperi:

1. Fostele locuri de muncă

2. Ce angajatori ai mai avut  

3. Între ce perioade ai lucrat la fiecare job

4. Care sunt calificările care te scot în evidență  

5. Educația - școli și cursuri de formare absolvite

EȘTI LA PRIMUL TĂU JOB? 
Construiește-ți cv-ul în jurul abilităților 
și calităților

Un CV dezvoltat în jurul calităților și abilități-
lor este potrivit celor care își caută primul lor 
loc de muncă, întrucât te va ajuta să-ți scoți în 
evidență punctele forte și nu lipsa de experi-

ență. Iar dacă ți se pare că tu nu ai niciun fel de 
abilități, mai gândește-te! Chiar dacă nu ai mai 
lucrat până acum cu siguranță ai câteva din 
următoarele tipuri de abilități:

  Abilități tehnice - abilități care țin de teh-
nologie, cum ar fi un permis de conducere 
de categoria C sau chiar abilități de a lucra 
cu programe specifice jobului pentru care 
aplici

  Abilități transferabile - acestea pot fi folosi-
te în mai multe tipuri de joburi, cum ar fi, de 
exemplu, abilitatea de a întocmi un buget

  Abilitățile căutate de către angajatori - cele 
șapte abilități esențiale căutate de către an-
gajatori, precum spiritul de echipă, abilitățile 
de comunicare

  Abilitățile de specialist - abilitățile care te 
fac remarcat într-un anumit domeniu, cum 
ar fi, de exemplu, cunoștințele de croitorie 
sau de Hair Styling
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TREBUIE SĂ COMPLETEZI UN FORMULAR 
DE APLICARE? 
În procesul de aplicare online, unii angajatori 
cer completarea unor formulare. Nu te grăbi și 
citește-le cu atenție. Iată care sunt pașii de care 
trebuie să ții cont înainte de a-l trimite: 

  Pregătește-te - salvează-ți CV-ul într-un pdf 
cu numele tău complet dacă ți se cere să îl 
trimiți împreună cu formularul.

  Citește cu atenție tot formularul - notează-ți 
exact ce ai de făcut.

  Completează formularul - completează 
fiecare secțiune și asigură-te că nu lași câm-
puri necompletate.

  Verifică formularul - citește cu atenție și asi-
gură-te că nu ai greșeli gramaticale sau de 
ortografie și că ai atașat toate documentele 
necesare.

  Trimite-l - după ce ai trecut prin toți pașii de 
mai sus, trimite formularul și verifică-ți fiși-
erul de Emailuri Trimise pentru a te asigura 
că s-a trimis corect.

Dacă trebuie să incluzi și o 
scrisoare de recomandare, asi-
gură-te că apelezi la persoana 
potrivită. Aceasta ar putea fi 

una dintre următoarele: un fost 
angajator, liderul grupului de 
voluntariat sau al comunității 

din care faci parte, un antrenor, 
un profesor.

SFAT
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Pentru a-ți găsi un job, trebuie să ieși în evidență 
într-o mulțime de oameni cu aceleași abilități și 
calificări ca și tine. Iată care sunt sfaturile de care 
trebuie să ții cont pentru a te asigura că, odată 
chemat la interviu, totul va merge strună și vei 
obține jobul mult dorit:

Cum să 
obții un job

CUM SĂ TE PREGĂTEȘTI PENTRU INTERVIU - 
CHECKLIST:

   1. Află mai multe informații despre com-
pania la care ai aplicat 
Folosește internetul pentru a te documen-
ta despre locul în care vei lucra. Află care 
sunt produsele și serviciile pe care le oferă, 
dar și care sunt oamenii din pozițiile cheie 
ale companiei. Această muncă de cerceta-
re te va ajuta să demonstrezi că ești o fire 
proactivă și că ești entuziasmat în legătură 
cu jobul. În același timp, te va ajuta să-ți 
scoți în evidență punctele forte nu doar în 
contextul jobului, ci și al companiei. Ast-
fel, vei arăta că te poți adapta pe cerințele 
organizației și te potrivești perfect colecti-
vului și companiei. 

   2. Pregătește-te și pentru întrebări mai… 
altfel 
În aproape toate interviurile pe care le vei 
avea, pregătește-te și pentru o întrebare 
mai... deosebită, mai ales dacă aplici pen-
tru o poziție cu senioritate. Aceste întrebări 
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nu au de obicei răspunsuri corecte sau 
greșite, ci sunt folosite de angajatori pen-
tru a-ți testa procesul de gândire și a vedea 
cum reacționezi în diverse situații, unele 
poate chiar neobișnuite. Și deși nu te poți 
pregăti exact pentru întrebarea respectivă, 
te poți pregăti mental pentru această posi-
bilitate prin prisma faptului că știi că există 
această posibilitate. 

    3. Fii calm 
În unele interviuri, oricât de pregătit ai fi, 
lucrurile nu vor decurge așa cum te vei 
aștepta. Ba mai mult, uneori, angajatorii 
te vor pune în mod intenționat în situații 
incomode sau neobișnuite, pentru a vedea 
cum reacționezi. Oricare ar fi situația, im-
portant este să îți păstrezi calmul. 

    4. Îmbracă-te adecvat 
Primele impresii contează. Nu trebuie să 
porți haine scumpe sau noi, însă asigu-
ră-te că sunt simple și că sunt potrivite 
pentru interviu.

    5. Află unde are loc interviul  
Află exact unde are loc interviul și cât îți va 
lua să ajungi acolo. Planifică-ți cu atenție 
călătoria și asigură-te că ajungi mai de-
vreme. Nu vei face o impresie bună dacă 
întârzii la interviu.

CUM SĂ AI UN INTERVIU DE SUCCES
Interviul este procesul prin care angajatorul are 
șansa să te întâlnească și să îți pună întrebări. 
Va dori să afle mai multe despre tine și despre 
abilitățile și experiențele tale, pentru a vedea 
cum te vei integra în cadrul companiei. De ase-
menea, va vrea să știe cum colaborezi cu alți 
oameni și cât de dispus ești să înveți lucruri noi. 

INTERVIUL FAȚĂ ÎN FAȚĂ
Într-un interviu față în față vei fi analizat încă 
din primele secunde în care intri pe ușă. 

  Uită-te în ochii angajatorului - atunci când 
te prezinți este important să inspiri încrede-
re de sine și siguranță. Folosește-ți și prenu-
mele și numele pentru a face cunoștință. 
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  Fii conștient de limbajul nonverbal pe care 
îl transmiți - ceea ce spui trebuie să oglin-
dească în felul în care te comporți. De exem-
plu, dacă spui că ești o persoană deschisă la 
idei noi, dar stai cu mâinile și cu picioarele 
încrucișate într-un mod agresiv, nu vei fi 
foarte convingător.

  Este important și cum te îmbraci - asigu-
ră-te că alegi piesele vestimentare potrivite 
pentru jobul la care aplici.

INTERVIUL ONLINE
Și în ceea ce privește interviurile pentru lo-
curile de muncă, trendurile au început să se 
schimbe. 

Dacă în trecut acestea erau considerate o ex-
cepție, trendul post-pandemie evidențiază o 
trecere spre „o nouă normalitate” și în ceea ce 
privește interviurile online:

  Asigură-te că stăpânești toate detaliile care 
țin de tehnologie - află din timp ce program 
vei folosi pentru interviu și cum se folosește, 
asigură-te că ai o conexiune bună la inter-

net și că laptopul tău are baterie sau că este 
conectat la o sursă de curent.

  Și aici contează foarte mult cum arăți și cum 
te îmbraci. Evită nonculorile precum alb sau 
negru și printurile încărcate. Alege haine 
simple, în culori uni - bleumarinul este me-
reu o alegere potrivită.

  Alege un decor simplu, fără poze sau oglinzi.

  Asigură-te că în cameră nu mai sunt alte 
distracții precum animale, membri ai famili-
ei sau alți colegi. 



Veranda Mall   |   GHIDUL ANGAJĂRII ÎN RETAIL 77

Ascultă cu atenție între-
bările și lasă-l pe angaja-
tor să conducă interviul. 

Dacă nu înțelegi o între-
bare, roagă-l să o repete 
sau să o clarifice.

7 Sfaturi
PENTRU UN INTERVIU 

DE SUCCES

Dă exemple concrete (de la fosturile locuri de muncă, experiențe sporti-
ve sau chiar de la școală) care să îți ilustreze calitățile și abilitățile.

Ia-ți timp de gândire înainte de 
a răspunde la întrebări

Nu îți critica foștii colegi sau 
angajatori

Vorbește clar și variază tonul pentru a 
arăta că ești interesat și entuziasmat

Arată că ești o persoană încre-
zătoare.
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PUNE ÎNTREBĂRILE POTRIVITE
La sfârșitul interviului vei avea ocazia să pui în-
trebări. Este o idee bună să îți pregătești câteva 
încă de acasă, pentru ca acestea să solicite in-
formații care nu sunt deja disponibile pe site-ul 
companiei sau în anunțul de angajare.
 
CE ÎNTREBĂRI POȚI PUNE LA SFÂRȘITUL 
INTERVIULUI

  Cum arată o zi obișnuită de muncă?

   Ce oportunități de dezvoltare sunt disponi-
bile în cadrul companiei?

  Cum arată echipa din care voi face parte?

  Care este cultura de muncă a companiei - 
cum sunt tratați angajații?

  Care sunt provocările acestei poziții?

NU UITA SĂ DAI UN MESAJ DE MULȚUMIRE 
DUPĂ INTERVIU
După interviu, trimite un mail sau mesaj 
de mulțumire angajatorului pentru timpul 
acordat.

În cazul în care nu primești un răspuns cu 
privire la job în intervalul de timp stabilit, poți 
reveni cu un mesaj prin care să ceri mai multe 
informații despre progresul interviurilor. Astfel, 
îți arăți interesul pentru poziția la care ai apli-
cat și te asiguri că lași o impresie proaspătă în 
mintea intervievatorului. 
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Oamenii sunt o parte esențială a succesului unei 
companii. De aceea, este important să alegi oa-
menii potriviți care să se integreze bine în echipă 
și care să aibă abilitățile și calitățile necesare. Iată 
de ce trebuie să ții cont în procesul de recrutare 
pentru a te asigura că alegi oamenii potriviți:

Sfaturi pentru 
angajatori

1.  Redactează un anunț de angajare corect și 
complet 
Anunțul de angajare trebuie să fie redactat 
corect și complet. Întocmește o descrierea a 
jobului, o listă de calități și de atribuții foarte 
clare, pentru a-ți fi mai ușor să conturezi pro-
filul angajatului ideal, precum și un interval 
salarial pe care ești pregătit să îl oferi.

 
   Începe cu o introducere despre companie 
Povestește în câteva rânduri despre trecutul, 
dar și despre obiectivele companiei, indife-
rent de cât de bine cunoscută ar fi aceasta. 
Conturează povestea ilustrând beneficiile 
și cultura organizațională pentru a-i face pe 
aplicanți să-și dorească să lucreze acolo.

  
  Redactează-l în stilul companiei 
Adaptează anunțul de angajare pentru a 
se potrivi profilului companiei și jobului 
căutat. Dacă vorbim despre un magazin 
care comercializează haine, pune în evi-
dență aspectele care țin de stil, modă și 
vestimentație. 
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  Încurajează persoanele interesate să aplice 
Un anunț de angajare bun va trezi în cei 
care îl citesc dorința de a începe chiar de 
mâine noul loc de muncă în cadrul compa-
niei respective. Apelează la emoție și empa-
tie și încearcă să ieși din structura anunțuri-
lor scrise într-un mod dezinteresat. 

  Implică-te în procesul de recrutare  
Răspunde mesajelor și comentariilor primite 
și arată că ești implicat în procesul de recru-
tare. Dacă posibilii candidați sunt interesați 
de business-ul tău, răspunde-le cu același 
entuziasm și interes.

 
2.  Dezvoltă o strategie de recrutare 

Odată ce ai realizat un anunț de angajare 
complet, a venit momentul să stabilești o 
strategie de recrutare. Ia legătura cu angaja-
ții cheie care vor fi implicați în acest proces 
sau cu managerul de HR. Odată ce strategia 
este pusă la punct, poți trece la faza de exe-
cuție. 

3.  Folosește un checklist în procesul de an-
gajare 
Indiferent că ești la primul sau al zecelea 
proces de angajare, o sistematizare a pro-
cesului îți va fi mereu de folos. Folosește un 
checklist pentru a te asigura că posibilii can-
didați bifează toate cerințele importante din 
descrierea jobului. 

4.  Citește cu atenție toate CV-urile primite 
Munca aceasta poate fi una migăloasă, însă 
dacă ai un anunț de angajare bine scris, îți 
va fi mult mai ușor să te asiguri că selectezi 
pentru interviu candidații potriviți. Citește 
cu atenție care sunt abilitățile și calificările 
aplicanților. 

5.  Stabilește un preinterviu telefonic cu per-
soanele de care nu ești sigur 
Rolul unui preinterviu este de a te asigura 
că nu pierzi timpul cu aplicanți care nu au 
pregătirea necesară pentru job. Chiar dacă 
unele CV-uri par perfecte, un intervievator 
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experimentat își va putea da seama chiar și 
la telefon dacă abilitățile și calitățile acestora 
sunt într-adevăr potrivite pentru job. 

6.  Pune întrebările potrivite 
Interviul este probabil cel mai important 
criteriu când vine vorba de angajare. Iar 
întrebările potrivite te pot ajuta să faci dife-
rența între candidații buni și cei foarte buni. 
Cu toate că focusul trebuie să fie pe expe-
riența de lucru, și întrebările despre pasiuni 
și hobby-uri te pot ajuta să stabilești cât de 
potrivit este pentru job. De exemplu, poți 
afla indicii despre cât este de organizat, cum 
își gestionează timpul și dacă este genul de 
om care se integrează repede în echipe. 

7.  Clarificați împreună toate aspectele lega-
te de job 
Interviul de angajare este un bun prilej să 
clarifici toate detaliile legate de fișa postului, 
dar și de așteptările pe care le ai de la can-
didat. Totodată, este momentul oportun să 

împărtășești cu el și care sunt beneficiile pe 
care compania i le poate oferi, inclusiv pa-
chetul de salarizare. 

8.  Revino cu feedback, chiar și în cazul can-
didaților respinși 
Feedbackul este foarte important în proce-
sul de recrutare, și de aceea este indicat să 
revii cu un răspuns despre motivele pentru 
care ai ales sau chiar ai respins un candidat. 
Astfel, vei lăsa o impresie bună despre com-
pania ta, iar persoanele care au participat 
la interviuri vor fi mai înclinate să aplice pe 
viitor la alte joburi pe viitor. 

De asemenea, nu uita să ceri și tu la rândul tău 
feedback de la candidații pe care i-ai chemat 
la interviu, pentru a îmbunătăți procesul de 
recrutare și pentru a le comunica posibililor 
angajați că brandul pentru care au aplicat este 
mereu preocupat de îmbunătățire.   
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Procesul de recrutare este unic pentru fiecare industrie în parte. Pentru retail, cu siguranță 
este unul dintre cele mai interesante, fiind una dintre cele mai mari industrii la nivel global, cu 
un număr foarte mare de angajați și un număr foarte mare de domenii pe care le integrează. 

Atât pentru angajați, cât și pentru angajatori, retailul s-a schimbat mult în ultimii ani, în speci-
al datorită creșterii foarte mari la nivel de e-commerce. De aceea, poate mai mult decât în ca-
zul altor domenii, acesta trebuie să dea dovadă de adaptabilitate și să se concentreze mereu 
pe a găsi oamenii potriviți. 

De aceea, Ghidul Angajării în Retail își propune să vină în ajutorul angajaților și a angajatori-
lor pentru a îi ajuta să facă mereu alegerile potrivite. De la anunțuri de angajare clare și bine 
redactate, la sfaturile de interviuri pentru angajați și angajatori, ne-am străduit să oferim răs-
punsuri la toate întrebările și practicile din domeniu. 

Astfel, definind mai clar cerințele și mediul de muncă al domeniului, așteptările angajaților de-
vin mai realiste, iar colaborările pe termen lung devin un trend în industrie. Totodată, angajații 
primesc o imagine de ansamblu asupra sectorului retail, înțelegând mai clar ierarhiile compa-
niei și oportunitățile lor de viitor. 

Concluzii


