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Companiile care se înregistrează pe platformă au mai multe beneficii: Prin participarea
la formarea multidisciplinară de angajabilitate participanții în proiect își însușeșc niște
cunoștințe esențiale legate de domeniul angajării în România și de limba română.
Recrutarea unor angajați cât mai diverși contribuie la posibilitatea de acreditare și
certificare  a companiei Dvs. ca model de interculturalitate în ceea ce privește forța de
muncă. De asemenea, o altă facilitate este asistența oferită în procesul de transfer și
incluziune la locul de muncă ai viitorilor angajați de către prestatorii de servicii sociale. 

Am dezvoltat baza de date HEAL, care este o platformă
menită să faciliteze legătura dintre persoanele în
căutarea unui loc de muncă, formate  în proiect, și
angajatori din diferite sectoare ale economiei. Baza de
date este operată manual de către partenerii de proiect în
vederea realizării celor mai potrivite combinații și
modalități de asistență. 

Femeile participante în proiectul HEAL  sunt asistate de o echipă multidisciplinară
și formate în deprinderi generale necesare la locul de muncă prin dezvoltarea
compentențelor de angajabilitate pregătindu-le pentru performanță. Prin sesiunile
de formare oferite în cadrul proiectului HEAL și a cunoștințelor de limba română
legate de angajare, acestea au dobândit numeroase deprinderi competitive:

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
Partenerii din proiectul HEAL bazându-se pe experiența
prestatorilor de servicii sociale, a angajatorilor și a
femeilor din țări terțe, supraviețuitoare ale traficului de
persoane au conceput un Program de Recuperare și
Integrare care include sesiuni de suport psihologic  și de
formare multidisciplinară de angajabilitate. 

Oferim asistență angajatorilor în procesul de înregistrare,
actualizarea datelor și în asigurarea unor procese de
incluziune eficiente pentru angajații selectați. Oferim
asistență persoanelor înregistrate în căutarea unui loc de
muncă, în contactarea angajatorilor și în dezvoltarea
competențelor lor pentru angajare. 

BENEFICII ȘI OPORTUNITĂȚI

FORMARE MULTIDISCIPLINARĂ DE ANGAJABILITATE

Ați dori să vă selectați viitorii angajați din acest grup de
persoane formate și capabile?

 

Înregistrați-vă pe www.yourcareerpath.eu

TRAINING

BAZĂ DE DATE

ASISTENȚĂ

Comunicare
Capabil de a vorbi clar și politicos

cu persoane față în față, la
telefon sau în scris și a fi un

ascultător bun
Formare

multidisciplinară
de angajabilitate

Lucru în echipă
Disponibilitatea de a lucra și colabora

cu alții, dorința de a întreține relații
pozitive cu scopul de a duce la bun

sfârșit o sarcină

Capacitatea 
de a îndeplini 
obligațiile din 
fișa postului

Responsibilitate 
Dezvoltarea responsabilității față de

atribuțiile, activitățile și termenele de la locul
de muncă

Flexibilitate
Capacitatea de a menține o

atitudine calmă în fața provocărilor
și sarcinilor noi

Gestionarea timpului
Abiilitatea de gestionare a timpului într-un

mod eficient, prioritizarea sarcinilor și
organizarea programului  în vederea

respectării termenelor 

Gândire analitică
Capacitatea de a colecta și analiza
informații, de a soluționa probleme

și de a aduce decizii

Deprinderi digitale
Capabil de a utiliza instrumente și

echipament digital 

Leadership
Capacitatea de a conduce și motiva

pe alții pentru a atinge obiective
ambițioase într-o atmosferă de

consens și încredere

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați
Institutul Român pentru Pace PATRIR -

coordonatorul proiectului HEAL în România,
pe dna Tamas Ana - la adresa anna.tamas@patrir.eu


