Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 6 ’’Promovarea incliziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie: 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale”
Contract de finanţare: POSDRU/173/6.1/S/148065
IDRU - Operator Date cu Caracter Personal Nr. 18904

CHESTIONAR PROFESIONAL
1. Date personale
Nume_______________________________________________
Prenume_____________________________________________
2. Cum aţi aflat de proiectul „Economia socială – o șansă la o viață decentă”?
Din presă, pliante, fly-ere, afişe, site
De la cunoscuţi
De la consilierii de orientare profesională
3. Ce anume v-a determinat să vă înscrieţi în programul proiectului „Economia socială – o șansă
la o viață decentă”?
Implicarea activă în viaţa comunităţii
Dezvoltarea abilităţilor de inter-relaţionare
Dobândirea unor tehnici de căutare a unui loc de muncă
4. Aţi mai beneficiat de informare, consiliere şi mediere profesională?
Da
Nu
5. Ce curs de formare profesională credeţi că vi se potriveşte mai bine din cele enumerate?
Stilist Protezist Unghii
Maseur
Noțiuni fundamentale de igienă
Cosmetică
Altele
6. Vă rugăm să enumeraţi alte cursuri de formare profesională ce prezintă interes pentru
dumneavoastră (exceptând cursurile oferite prin proiect şi anume: Stilist protezist unghii, Maseur,
Notiuni fundamentale de igienă, Cosmetică) :
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………………........

7. Aţi mai avut un loc de muncă?
DA
NU am avut niciun loc de muncă până în prezent
nu am nicio calificare
am calificare în meseria _____________________________________________
8. Care consideraţi că sunt principalele dumneavoastră calităţi din punct de vedere profesional?
Alegeţi doar trei dintre calităţile de mai jos:
Punctualitate
Eficienţă
Conştiinciozitate
Responsabilitate
Spirit de echipă
Iniţiativă
Creativitate
Colegialitate
Supunere
Loialitate
Hărnicie
Respect
9. Care sunt aşteptările dvs. de la acest program/proiect?
Să mă informez/să ştiu cât mai multe
Să mă calific/recalific
Să-mi găsesc un loc de muncă

10. Următoarele întrebări te vor ajuta să îţi imaginezi mai uşor viitoarea ta carieră:
a) Alege şi bifează doar 5 dintre valorile de mai jos, cele pe care tu le consideri ca fiind cele mai
importante la un loc de muncă:
 să lucrezi singur, să fii independent
 să lucrezi într-o echipă, să colaborezi cu alţi oameni
 să faci ceva util pentru ceilalţi oameni/să fii util comunităţii
 să câştigi bani mulţi
să faci ceea ce îţi place
 să ai timp liber suficient pentru familie
 să ai timp liber suficient pentru prieteni
 să ai poziţie socială importantă
 să fii tratat corect
 munca ta sa fie văzută şi apreciată de şefi
 să fie un mediu de lucru prietenos
 spaţiu de lucru/ambientul să fie curat

b) Ce fel de activităţi ai vrea să presupună viitoarea ta profesie?
 mai mult activităţi fizice
 mai mult activităţi intelectuale
c) În ce mediu de lucru te-ai simţi cel mai bine?
 într-un birou
 în natură
 într-un atelier /salon/cabinet/laborator
 călătorind
d) Ce fel de program de lucru ai vrea să ai când te vei angaja?
 Flexibil (să îţi organizezi singur programul de lucru, sa vii când vrei, să pleci când vrei)
 Fix (să ai un program clar stabilit, zilnic, de dimineaţă până la o anumită oră după-amiaza)
e) Cum ai vrea să lucrezi mai mult?
 cu oameni
 cu maşini
 cu hârtii
 de unul singur
 în echipă
 aproape de casa ta chiar dacă se câştigă mai puţin
 departe de casa ta dacă se câştigă mai mult

Semnătura ___________________

