
Raport special

Trei moduri de a 
obţine un job bine 
plătit în IT sau 
design

şi are mai multe relaţii avansează mai repede decât cei care sunt într-adevăr sârguincioşi, 
inteligenţi şi buni în ceea ce fac?

Dumneavoastră nu trebuie să vi se întâmple astfel. Când alegeţi un job, există trei moduri 

pe care le posedaţi. 

1. Asiguraţi-vă suportul unor corporaţii, asociaţii şi universităţi de top în 
domeniul în care doriţi să lucraţi

Este mai  simplu decât pare.

Mai ales dacă sunteţi interesat/ă să obţineţi un post bine plătit în industria IT sau design.

Deoarece acestea sunt industriile în care competenţele şi instrumentele de lucru se 
schimbă continuu, diplomele obişnuite nu au aceeaşi importanţă ca cele din domenii 
precum dreptul, medicina sau arhitectura.

Tocmai din acest motiv, corporaţiile software de vârf asigură titluri de specialitate 

programării, designului, administrării sau managementului IT.
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Potrivit rezultatelor cercetărilor întreprinse de corporaţia Microsoft, pentru mai mult de 

productive decât colegii lor care nu-l au. De asemenea, aproape jumătate dintre 

Aceste concluzii nu ar trebui să ne surprindă. S-a estimat că în industria calculatoarelor, 
diplomele obişnuite, chiar şi cea de absolvire a unei facultăţi, îşi pierd actualitatea în 
maxim şase luni de la absolvire. Pe de altă parte, pentru persoanele cu specializare 

Astăzi, criteriile au devenit atât de exigente încât unele companii includ în condiţiile de 

Nu este vorba doar de o simplă hârtie, deoarece un astfel de titlu presupune şi posesia 

Pe lângă toate acestea, cererea de specialişti IT este în continuă creştere, deoarece IT-ul 
se plasează în grupul de industrii care se extind constant, indiferent de evenimentele 
economice. De exemplu, potrivit cercetărilor IDC, companie de renume mondial în 
cercetarea pieţei şi a tendinţelor, la sfârşitul anului 2014, Europa ducea lipsă de 500.000 de 

Cum vă alegeţi titlul de specialitate?

şi tehnicieni de reţea.
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2. Obţineţi referinţe bune

Dacă alături de numele dumneavoastră stă şi dovada participării la proiecte IT de calitate, 
veţi deveni un magnet pentru joburile excelente din IT.

Majoritatea ţărilor, inclusiv SUA şi ţările europene, duc lipsă de specialişti în software, 

pe piaţă, imediat după terminarea studiilor. În România, de exemplu, momentan la 

de specialişti IT, motivată de apariţia a noi centre IT, va creşte anual la peste 20.000 de 
specialişti.

Aceasta nu este o estimare neaşteptată, deoarece IT-ul este în foarte multe ţări una dintre 

Însă, paradoxul constă în aceea că noii specialişti IT, fără experienţă practică, se angajează 
mai greu, în ciuda faptului că o astfel de experienţă se poate obţine numai lucrând în 
companii. Majoritatea oamenilor de afaceri nu doresc să-şi rişte banii şi timpul cu investiţii 

într-o perioadă scurtă după angajarea în companie.

lucrat la proiecte practice, îi lipseşte modul strategic de gândire, înţelegerea imaginii de 
ansamblu, precum şi arta comunicării şi a muncii în cadrul unui grup. Iar adevărul este că 
o astfel de experienţă necesară pentru obţinerea unui job de calitate în IT, se poate obţine 
numai prin activitate practică.

De aceea, participaţi la proiecte reale de dezvoltare încă din timpul studiilor.

O şcoală bună vă include în proiecte comerciale şi necomerciale în timpul şcolarizării, vă 
dă posibilitatea să obţineţi experienţe şi referinţe valoroase, care vă pot ajuta în căutarea 
unui job.

puteţi avea chiar şi o contribuţie minimă, dar care să vă ajute să dobândiţi experienţă şi 
cunoştinţe pe care le puteţi scrie cu mândrie în CV-ul dumneavoastră.

Proiectele la care puteţi lucra sunt mai accesibile decât în urmă cu cinci ani. Începând 
de la crearea site-urilor web şi dezvoltarea noilor funcţionalităţi pe site-urile existente, 
instalarea şi administrarea sistemelor de reţea, până la elaborarea sau customizarea soft-
ului pentru întreprinderi mici şi mijlocii.
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Cele mai accesibile sunt proiectele de web design, crearea aplicaţiilor şi funcţiilor pentru 
site-uri web sau crearea şi operarea sistemelor de content management. Apoi, dezvoltarea 

relaţiilor cu clienţii sau de păstrare a documentaţiei în format electronic.

Cum puteţi începe să lucraţi la astfel de proiecte?

Întrebaţi, porniţi de la şcoala în care vă perfecţionaţi sau de la prieteni. Oferiţi-vă chiar să 

director îl puteţi contacta. Nu este important cu cât veţi contribui, important este să puteţi 
contribui.

Dacă repetaţi acest lucru de mai multe ori, CV-ul dumneavoastră se va îmbogăţi cu 
referinţe excelente şi cu argumente convingătoare pentru obţinerea unui job bine plătit.

De exemplu, un tânăr specialist care a făcut parte dintr-un grup care a lucrat la dezvoltarea 
unui magazin online autohton, a scris în CV-ul său, printre altele, următoarele:

• Am participat la dezvoltarea unui magazin online alături de un grup format din 12 
oameni
• Experienţa totală a grupului însumează 40 de mii de ore de lucru în dezvoltare 
software
• Proiectul cuprinde peste 220 de mii de linii de cod
• În cadrul grupului, am fost membru al echipei care a creat prima aplicaţie ajax pe piaţa 
autohtonă şi pe care au folosit-o peste 500 de mii de vizitatori

Convingător, nu-i aşa?

3. Adaptaţi-vă tehnicile de convingere la personalitatea dumneavoastră

Deşi poate nu vă atrage ideea de a începe să învăţaţi cum să vindeţi, această aptitudine 
este una dintre cele mai valoroase aptitudini personale care vă pot aduce câştiguri 

În ciuda prejudecăţilor în legătură cu abilităţile de vânzare, adevărata capacitate de a 

imaginea pe care o au majoritatea persoanelor despre cei care practică această profesie. 
Institutul pentru Cercetarea Ştiinţelor Behavioriste din Dallas a descoperit că, în realitate, 
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oamenii de vânzări exagerează mai puţin în declaraţiile lor decât persoanele cu profesii 

Prin urmare, imaginea de vânzător agresiv, care este în stare să spună orice pentru a 
obţine ceea ce doreşte, este doar un mit.

fel ca oricare alta.

Pentru un început bun, iată două sfaturi care vă pot ajuta:

Înainte de a vă prezenta la un interviu, gândiţi-vă ce vor avea de câştigat oamenii pentru 
care doriţi să lucraţi. Cum îi veţi putea ajuta la soluţionarea unor probleme de afaceri? 

anumite procese interne concrete?

Dacă răspunsul este da, atunci încercaţi să calculaţi şi să evaluaţi promisiunile pe care le 
puteţi face. De exemplu: veţi putea să micşoraţi costurile cu până la 10%, sau să aduceţi 

puteţi accelera cu 40% dezvoltarea aplicaţiilor cheie datorită metodei de dezvoltare pe 
care o folosiţi şi în care sunteţi specialist, sau veţi mări nivelul loialităţii clienţilor şi veţi 
creşte câştigurile cu până la 20% prin crearea unei imagini corecte a companiei, cu design 
de logo şi alte elemente ale identităţii corporative.

Dacă nu puteţi să calculaţi cât valorează promisiunile dumneavoastră şi doriţi, de 
exemplu, să vă angajaţi la dezvoltarea unui site web, oferiţi ceva similar:  „Vă voi crea un 
site care va atrage clienţi noi tocmai pentru că se va deosebi de site-urile concurente. 
Acesta va avea funcţionalităţi prin care veţi obţine datele de contact ale unui mare număr 
de vizitatori şi cărora le veţi putea prezenta produsele şi serviciile în mod regulat şi 
gratuit. Designul său va permite majorităţii utilizatorilor să înţeleagă cele mai importante 

comparaţie cu oferta concurenţei. Având în vedere toate acestea, vă puteţi  aştepta la o 

nu ezitaţi să i le enumeraţi. De asemenea, spuneţi-i cum veţi duce la îndeplinire 
promisiunile făcute.

O altă tehnică de prezentare convingătoare o reprezintă întrebările potrivite. Dacă aveţi 
întrebări pertinente, bine gândite şi inteligente, veţi lăsa o impresie cu adevărat puternică.



6Copyright © LINK Academy

De aceea, gândiţi-vă bine ce fel de întrebări puteţi pune. Iată câteva exemple:

companie este diferită, aş dori să ştiu care sunt cele mai importante aşteptări pe care le 
aveţi de la postul pentru care concurez?

ca să puteţi aştepta rezultatele respective? Pe ce criterii evaluaţi persoana prevăzută 
pentru acest job în vederea rezultatelor aşteptate?
• Care este experienţa dumneavoastră de până acum cu persoanele care au ocupat 

• Care este pentru dumneavoastră provocarea sau problema esenţială pe care aţi dori 
să o rezolvaţi în legătură cu acest post?
• În baza conversaţiei noastre, pe ce poziţie mă vedeţi ca persoană care lucrează la acest 
proiect?

Dacă aveţi o întrebare bună pentru persoana care se gândeşte dacă să vă angajeze sau 
nu, veţi primi şi un răspuns adecvat. În acest mod, veţi deschide calea unei comunicări 
echilibrate, care este necesară dacă doriţi să transmiteţi ideea că sunteţi cea mai potrivită 
persoană pentru jobul respectiv.

oamenilor cu care lucraţi apreciează aptitudinile de comunicare convingătoare, necesare 
pentru munca în echipă.

De unde să porniţi? E simplu. Există diverse cărţi care vă pot ajuta să vă însuşiţi arta 

Tom Hopkins sau „Descoperă-ţi geniul” de Michael Gelb.
Atât. Nu este uşor, dar nici imposibil. Dacă parcurgeţi toţi aceşti trei paşi, vă veţi mări 

prin şcolarizare, vizitaţi www.link-academy.com.

LINK Academy este autorizată de Departamentul de Examinări Internaţionale Cambridge 
şi de două corporaţii lider în software să pregătească cursanţii conform unei programe 
avansate, de un an de zile, în domeniul celor mai noi tehnologii de calculatoare, şi să 

LINK Academy are 6 departamente de bază: Programare, Design & Multimedia, 
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Administrare, IT Business, CAD şi Mobile Development.

în sala de curs, sau în varianta online, prin studiu la distanţă. Deoarece LINK Academy 

moduri de învăţământ îndeplinesc standardele ridicate ale grupului din care fac parte 
primele cinci universităţi de top la nivel mondial.

www.link-academy.com.

corporaţii lider în software. Şcolarizare de specialitate în IT pe durata unui an, conform unei 
programe avansate în domeniul designului şi tehnologiilor informaţionale.

Acest document este parte integrantă a seriei de rapoarte speciale ale LINK Academy. Pentru alte 
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