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Gǎsiţi simplu și rapid
un nou loc de muncǎ
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CĂI NOI ÎN CĂUTAREA
LOCULUI DE MUNCĂ

Cum gǎsiţi mai rapid locul de muncǎ adecvat:

Cu ajutorul bursei locurilor de muncǎ (JOBBÖRSE) care o puteţi gǎsi În internet sub 
urmǎtoarea adresǎ: http://jobboerse.arbeitsagentur.de, aveţi posibilitatea de a cǎuta 
explicit locuri de muncǎ În Germania precum și În strǎinǎtate În general. Deasemenea 
aveţi posibilitatea de a cǎuta locuri de școalǎ profesionalǎ. Puteţi amenaja, adǎuga și 
pǎstra online profilul dumneavoastrǎ, puteţi forma și pǎstra online un curriculum vitae 
personal, vǎ puteţi compune complete cereri de portfoliu, pe care le puteţi transmite 
online interprinderilor sau antreprenorilor (angajatorilor) adecvaţi. Totodatǎ aveţi posi-
bilitatea de a oferi forţa dumneavoastrǎ de muncǎ În cazul În care sunteţi șomer/ǎ sau 
dacǎ sunteţi În cǎutarea unui nou loc de muncǎ. Bursa locurilor de muncǎ (JOBBÖRSE) 
vǎ oferǎ posibilitatea de a avea acces asupra datelor profilului/profilelor dumneavoastrǎ 
pesonal/e pǎstrat/e la agenţia federalǎ a forţelor de muncǎ. Folosiţi Împreunǎ cu mana-
gerul dumneavoastrǎ același cont utilizator. Datele necesare pentru deschiderea contului 
utilizator (numele și parola) le obţineţi de la managerul dumneavoastrǎ.

Avantajele accesului comun asupra datelor Înregistrate
Puteţi lucra online cu datele dumneavoastrǎ personale, pǎstrate la agenţia federalǎ a 
forţei de muncǎ:

Aceastǎ broșurǎ vǎ aratǎ pas cu pas cum sǎ folosiţi optimal bursa locurilor de muncǎ 
(JOBBÖRSE). Vǎ dorim mult succes la cǎutarea și gǎsirea unui nou loc de muncǎ!

  aveţi acces direct asupra ofertelor 
fǎcute de cǎtre agenţia federalǎ a forţei 
de muncǎ și puteţi depune cererille de 
angajare pentru ofertele fǎcute

   puteţi cǎuta personal dupǎ locuri de 
muncǎ adecvate

   aveţi posibilitatea de a lua legǎturǎ cu 
angajatorii prin intermediul e-mail, sau 
de a primii informaţii actuale zilnice pe 
baza e-mail.

  vǎ puteţi administra confortabil și online, 
În cadrul managementului cererilor de 
portfoliu, Întreaga cerere de portfoliu

  puteţi lua legǎtura cu managerul 
dumneavoastrǎ la agenţia federalǎ a 
forţei de muncǎ prin intermediul e-mail

  aveţi posibilitatea de a folosi gratis 
atractivele programe educative oferite 
În bursa educativǎ (LERNBÖRSE) iar 
dacǎ absolviţi cu succes testul final 
puteţi obţine un certificat online
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GĂSIŢI SIMPLU ȘI RAPID
UN LOC DE MUNCĂ NOU

Doriţi sǎ gǎsiţi În bursa locurilor de muncǎ (JOBBÖRSE) un nou loc de muncǎ, o școalǎ 
profesionalǎ sau un loc pentru obţinere de experienţǎ practicǎ pe siteul  
www.arbeitsagentur.de?

Așa rapid puteţi gǎsi ceea ce cǎutaţi:Intraţi pe siteul principal (Startseite/Homepage) și 
introduceţi În spaţiul „cautǎ” („Suchen”) felul locului de muncǎ din domeniul În care doriţi 
sǎ lucraţi și daţi clic pe „cautǎ”.

Cǎutarea ofertelor de locuri de muncǎ 
1

Cum se ajunge rapid la un nou loc de muncǎ

  Alegeţi dacǎ doriţi sǎ cǎutaţi un loc de muncǎ cu calificare, un loc de muncǎ 
superior, un loc de muncǎ necalificat sau un loc de muncǎ pentru obţinerea unei 
calificǎri profesionale. (profesionalǎ) Introduceţi apoi un parametru pentru limita-
rea cǎutǎrii, cum ar fi meseria preferatǎ, interprinderea, facilitatea necesarǎ, sau 
localitatea noului loc de muncǎ.

  Dacǎ cunoașteţi numǎrul de referinţǎ al unei oferte de lucru, puteţi introduce 
acest numǎr direct În spaţiul „cautǎ” („Suchbegriffe”). În acest mod ajungeţi expli-
cit la oferta de lucru doritǎ.

Dupǎ introducerea acestor parametrii puteţi porni cǎutarea direct. Deasemenea aveţi 
posibilitatea de a aprofunda modul cǎutǎrii prin adǎugarea de alţi parametrii prin funcţia 
„cǎutare extinsǎ” („erweiterte Suche”). Aici puteţi introduce și alte criterii pentru a con-
cretiza ceea ce cǎutaţi. 2

Prin intermediul cǎutǎrii „clic” („Klicksuche”) aveţi posibilitatea de a cǎuta un loc de 
muncǎ sau de calificare profesionalǎ În diferite domenii precum și În diferite regiuni, 
obţinând astfel o limitare pas cu pas, pânǎ la gǎsirea locului de muncǎ adecvat.
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ODATĂ ÎNREGISTRAŢI BENEFICIAŢI 
DE AVANTAJE TIMP ÎNDELUNGAT

  Anexe pentru cererea de portfoliu (an-
gajare) pot fi descǎrcate și anexate on-
line, pe pagina „descarcǎ documente” 
(„Dokumente hochladen”). De exemplu 
fotografia sau certificate de calificare, 
etc.

  Puteţi crea, transmite, pǎstra online, 
salva ca șablon și tipǎrii Întreaga cerere 
de portfoliu (angajare).

  Puteţi administra și urmǎrii, toate cereri-
le de muncǎ depuse de dumneavoastrǎ.

  Puteţi sǎ vǎ lǎsaţi Înștiinţaţi zilnic, 
asupra locurilor de muncǎ actuale prin 
intermediul e-mail.

  Puteţi primii și transmite informaţii 
antreprenorilor (angajatorilor) cu care 
sunteţi În legǎturǎ prin intermediul 
cǎsuţei poștale/e-mail.

Vǎ rugǎm sǎ citiţi și sǎ acceptaţi termenii și condiţiile de utilizare precum și politica de 
confidenţialitate. Apoi introduceţi datele dumneavoastrǎ personale precum și datele de 
acces asupra contului de utilizator.

Contul utilizator vǎ stǎ la dispoziţie În Întregime numai dupǎ introducerea parolei nu-
merice sau alfanumerice „PIN” În spaţiul indicat sub „date personale” („Meine Daten”) 
Aceastǎ procedurǎ deschide contul utilizator și vǎ oferǎ posibilitatea de a folosi toate 
funcţiile contului.

Profilul dumneavoastrǎ de solicitant, Îl puteţi crea numaidecât sau o cerere de portfoliu 
(angajare). Deasemenea puteţi cǎuta dupǎ un loc de muncǎ adecvat. Pentru aceasta 
trebuie sǎ daţi clic pe „Înregistrare” („Jetzt registrieren”).

Creaţi-vǎ profilul dumneavoastrǎ de solicitant și folosiţi-l pentru cǎutarea explicitǎ a 
locului de muncǎ. Pentru aceasta este necesarǎ o unicǎ Înregistrare.

Cu ajutorul contului utilizator puteţi efectua urmǎtoarele:
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Mǎriţi șansele dumneavoastrǎ de a obţine un loc de muncǎ, respectiv un loc de 
calificare profesionalǎ.

Creaţi profilul dumneavoastrǎ de solicitant și inseraţi-l În bursa locurilor de muncǎ 
(„JOBBÖRSE”), pentru a vǎ putea prezenta viitorului antreprenor (angajator). Profilul 
dumneavoastrǎ de solicitant se compune din urmǎtoarele: Datele personale, curriculum 
vitae, facilitǎţile, abilitǎţile și deprinderile dumneavoastrǎ, denumirea locului de muncǎ 
pe care Îl cǎutaţi. Luaţi-vǎ timp pentru aceasta deoarece prima impresie este relevantǎ.

ARĂTAŢI  
CE ŞTIŢI SĂ FACEŢI

Mai Întâi introduceţi curriculum vitae și abilitǎţiile dumneavoastrǎ, apoi vǎ Întoarceţi din 
nou pe siteul principal („Startseite”/„Homepage”) și daţi clic pe („neues Stellengesuch 
erfassen”) crearea unui nou inserat pentru gǎsirea unui loc de muncǎ.

Dacǎ folosiţi contul utilizator Împreunǎ cu managerul dvs. personal, acesta vǎ poate crea 
posibilitatea de a face schimbǎri În cadrul abilitǎţilor personale sau schimbarea curriculu-
mului vitae.
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În urmǎtorul pasaj vǎ informǎm în doi pași asupra cerinţelor personale precum și a 
calificǎrii/-lor cerute În meseria dumneavoastrǎ: 1

Curriculum vitae

  Treceţi aici Întreaga perioadǎ de Învǎţǎmânt parcursǎ cu etapele În care aţi 
absolvit școala sau școlile respective. Dacǎ depuneţi o cerere pentru o calificare 
profesionalǎ atunci este indicat sǎ anexaţi și mediile generale obţinute În ultimul 
an de școalǎ/ sau examen.

  La introducerea denumirii meseriei sau a calificǎrii dvs. În formular veţi fi ghidat 
de banca de date „BERUFSNET”.

  Deasemenea puteţi decide, care pasaje din curriculum vitae sǎ fie vizibile pentru 
antreprenori (angajatori), În cadrul inseratului/inseratelor din profilul de solicitant 
al locului de muncǎ. 2

Abilitǎţi

  Aici puteţi menţiona toate abilitǎţile dumneavoastrǎ, știinţele ce le aveţi, limbi 
strǎine, licenţe, cursuri de calificare, certificate de absolvire, posesia unui carnet 
de conducere precum și mobilitatea dumneavoastrǎ. 

  Potrivit experienţelor de calificare și de muncǎ proprii, reies din menţiunile fǎcute 
de dumneavoastrǎ anterior, vi se oferǎ o listǎ de cunoștiinţe și abilitǎţi ale meseri-
ei pentru care depuneţi cererea. Analizaţi lista și specificaţi gradul dumneavoastrǎ 
personal de calificare.

  Aveţi posibilitatea de a adǎuga sau șterge abilitǎţi și cunoștiinţe.

Pentru a pǎstra datele menţionate de dumneavoastrǎ este indicat sǎ le salvaţi dupǎ 
fiecare pas efectuat. Dupǎ ce aţi terminat, reintraţi prin siteul principal („Startseite/
Homepage) folosind spaţiul („Neues Stellengesuch erfassen”), pentru a Încheia crearea 
profilului de solicitant.



Aici descrieţi pas cu pas pretenţiile dumneavoastrǎ de la viitorul loc de muncǎ și de la 
potenţialul antreprenor (angajator). 

Mai Întâi trebuie sǎ vǎ decideţi dacǎ cǎutaţi un loc de calificare profesionalǎ sau dacǎ 
cǎutaţi un loc de muncǎ. 1

SCRIEŢI/DENUMIŢI 
CE CĂUTAŢI

Informaţii asupra locului 
de muncǎ

Aici puteţi introduce urmǎtoarele:

  Numele meseriei sau a activitǎţii 
cǎutate/ocupaţia sau numele 
calificǎrii, 

  Ce pretindeţi de la noul loc de 
muncǎ, În ce domeniu și În care 
localitǎţi doriţi sǎ lucraţi .2

Condiţii

Sub acest punct puteţi defini timpul 
de lucru, restricţii noștri.Deasemenea  
și valoarea salariului pentru munca 
depusǎ antreprenori. 3

Previzualizare

Aici puteţi lua o privire asupra profilu-
lui de solicitant creat pentru a vǎ pu-
tea face o impresie cum apare acesta 
În inseratul depus de dumneavoastrǎ. 
Profilul va fi vǎzut de cǎtre antrepre-
nori (angajatori) exact cum apare aici. 4

Publicarea profilului

Sub acest punct stabiliţi forma În care 
se va prezenta profilul dumneavoastrǎ 
de solicitant, pe siteul bursei locurilor 
de muncǎ „JOBBÖRSE” precum și 
pe siteurile partenerilor specificaţi 
dacǎ doriţi sǎ fiţi contactaţi telefonic 
de cǎtre (angajatori) În cazul În care 
inseraţi anonim.

Parcurgând aceste etape aţi Încheiat crearea profilului de solicitant. Activaţi În fișa 
(„Übersicht”) asistentul pentru cǎutarea locurilor de muncǎ, care vǎ va informa zilnic, 
asupra locurilor de muncǎ sau a locurilor de calificare profesionalǎ vacante, prin interme-
diul e-mail.
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Folosiţi profilul dumneavoastrǎ de solicitant pentru a gǎsi locuri de muncǎ adecvate. 
Pentru aceasta trebuie sǎ daţi clic pe „Cautǎ locuri de muncǎ” („Stellenangebote suchen”).1

  Dând clic pe simbolul  veţi obţine o evaluare a compatibilitǎţii profilului 
dumneavoastrǎ cu locul de muncǎ gǎsit. 2

Ofertele de muncǎ care vǎ intereseazǎ În mod deosebit pot fi salvate pe lista de 
notiţe („Vormerkliste”) dând clic pe simbolul  pentru a putea avea acces rapid 
oricând

În lista de notiţe („Vormerkliste”), aveţi posibilitatea de a contacta antreprenorii (anga-
jatorii) dând clic pe oferta de lucru preferatǎ. Totodatǎ aveţi posibilitatea de a depune 
online cererea de angajare.

LISTA REZULTATELOR
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ADMINISTRAREA DOCUMENTELOR ȘI
MANAGEMENTUL CERERILOR DE MUNCĂ

Creaţi-vǎ și administraţi-vǎ singuri Întreaga cerere de portfoliu (angajare), actualizaţi-o 
permanent și staţi În legǎturǎ cu Agenţia Federalǎ a Forţei de Muncǎ de care aparţineţi. 1

Sub meniul „Cereri de angajare” („Bewerbungen”) aveţi posibilitatea de a controla 
stagiul fiecǎrei cereri de angajare depusǎ de dumneavoastrǎ.Dacǎ vǎ aflaţi sub 
suportul unui manager al agenţiei federale a forţei de muncǎ atunci vǎ apare În lista 
de notiţe și ofertele fǎcute de cǎtre acesta pentru dumneavoastrǎ. 2

Puteţi vedea cererile depuse, le puteţi prelucra, le puteţi salva ca cerere șablon, le 
puteţi transmite, retrage, sau anula (șterge). Posibilitǎţiile acordate depind de stagiul 
În care se aflǎ cererea de muncǎ. 3

Tot aici aveţi posibilitatea de a crea o nouǎ cerere de potfoliu (angajare) Pentru 
aceasta veţi fi conduși pas cu pas prin procesul de creare a unei cereri și aveţi 
posibilitatea de a anexa documentele necesare cererii dvs.Cum ar fi de exemplu 
certificatele de absolvire.

Documentele necesare pentru cererea de angajare cum ar fi fotografia,  
certificate de calificare etc. le puteţi descǎrca sub meniul „administraţia documentelor” 
(„Dokumentenverwaltung”).

În funcţie de preferinţele antreprenorului (angajatorului), aveţi posibilitatea de a trans-
mite cererile de muncǎ, pe cale electronicǎ, prin intermediul bursei locurilor de muncǎ 
„JOBBÖRSE”, prin intermediul e-mail sau sǎ tipǎriţi cererea și sǎ o transmiteţi prin poștǎ.
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  Acces personal 24 de ore zilnic de la orice punct de conectare cu internetul.

 Cǎutare simplǎ și rapidǎ de locuri de muncǎ În Germania și În strǎinǎtate. 

 Acces la o mulţime de oferte de lucru.

  Recepţionarea zilnicǎ de oferte de locuri de muncǎ adecvate prin itermediul e-mail.

 Crearea profilului individual de solicitant și posibilitatea cǎutǎrii explicite de locuri 
 de muncǎ adecvate și compatibile cu profilul dumneavoastrǎ.

  Crearea și administraţia cererilor de portfoliu (angajare) pe cale  
comfortabilǎ.

  Posibilitatea contactului direct cu antreprenorii (angajatorii) și cu agenţia federalǎ  
a forţei de muncǎ.

  Publicarea profilului dumneavoastrǎ și pe siteurile alt-or burse de locuri de muncǎ.

Informaţiile introductive priviind condiţiile de trai și de muncǎ În Germania sunt puse la dis-
poziţie de cǎtre serviciul central, international de repartizare a locurilor de muncǎ calificate 
(Zentrale Auslands- und Fachvermittlung – ZAV) a Agenţiei Federale a forţei de muncǎ.
workingermany@arbeitsagentur.de

Editor:
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FOLOSIŢI ȘI DUMNEAVOASTRĂ AVANTAJELE 
BURSEI LOCURILOR DE MUNCĂ (JOBBÖRSE)
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