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Scopul programului
Să creăm un program care să contribuie la diminuarea diferențelor de așteptări dintre tinerii aflați la
primul loc de muncă și angajatori, precum și facilitarea accesului și integrarii Generației Z pe piața
muncii, prin crearea unui kit online cu instrumente de informare atractive, adaptate noii generații.
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Străinătate
Indeciși

15
23

61

64

Licee bune

Nu ştiu/nu am decis încă ȋn ce ţară voi urma o facultate
În altă ţară
În România

Tot mai mulți dintre tineri
aleg să își continue
studiile în străinătate >
migrația masivă a forței
de muncă în străinătate
(în special a celei înalt
calificate)

Motive pentru plecarea în străinătate

Sistem de învățământ
performant
Găsirea rapidă a unui loc de
muncă
Ai mai multe oportunități

50

31

25
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?

ASTEPTĂRILE PE CARE ADOLESCENȚII CONSIDERĂ CĂ
ANGAJATORII LE AU DE LA TINERII ABSOLVENȚI

Sociabilitate/abilități de comunicare

6

Respect

5

Dorință de muncă

5

5

Gradul de realism al așteptărilor
angajatorilor conform
adolescenților

6

8

CRITERII DE ALEGERE A POTENȚIALILOR ANGAJATORI
Activitatea desfăşurată să fie una
plăcută pentru adolescent

10

18

2
16

Complet realiste
Destul de realiste
Nu tocmai realiste
Complet nerealiste
Nu știu/nu pot răspunde

89

Oferta salarială/beneficiile financiare

80

Activitatea în concordanţă cu
pregătirea

77
0
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Abstract (1)
Slaba calificare a tinerilor – lipsa
suprapunerii dintre competențele
create de instituțiile de formare și
dezvoltare, și cele necesare pe piața
muncii.
„Dacă în 2005, procentul tinerilor cu
vârsta cuprinsă între 25 și 39 de ani
care aveau o slabă calificare era în
țara noastră de 18%, în 2015 rata
acestora a crescut la 25%. În același
timp, scade procentul tinerilor
specialiști, cu un nivel înalt de
calificare – în 2015 - 25%, cel mai mic
procent din Uniunea Europeana, după
Italia”.
(studiu realizat de Direcția Generală și
Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri
Sociale și Incluziune, din cadrul
Comisiei Europene1)

Din perspectiva tinerilor, există o
lipsă a oportunităților de pe piața
muncii sau a unor strategii de
atragere și retenție adaptate
generației Z.
Mai puțin de jumătate dintre tinerii
care ies din sistemul de învățământ
reușesc să se angajeze în intervalul
unui an (47,5%), arată datele INS2.
Intră direct în somaj 35,7% dintre
aceștia.

(Institutul Național de

Statistică2)

Slaba calitate a programelor de
induction
Din cei 4,8 milioane tineri de 15-34 ani
care au absolvit o școală în cadrul
sistemului național de educație, doar
8,9% (428.000 persoane) au declarat
că au muncit în timpul studiilor de cel
mai înalt nivel absolvite (inclusiv stagii
de practică, voluntariat, muncă
plătită).
(Institutul Național de Statistică2)

Slaba calitate (sau lipsa) stagiilor de practică din timpul studiilor – menite să
creeze o tranziție mai facilă de la școală la viața activă
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Abstract (2)
Lipsa noțiunilor referitoare la
“muncă și angajamentul ca
salariat” – ABC-ul drepturilor,
obligațiilor și responsabilităților
unui angajat – cu efect asupra
numărului de locuri de muncă
desfașurate în afara condițiilor
legale de muncă (prin neaplicarea
sau nerespectarea legilor, lipsa
transparenței).

Lipsa centrelor de consiliere
vocaționala coerentă pentru tineri
sau ineficiența lor (în cazul în care
există); neîncrederea tinerilor în
capacitatea lor de îndrumare.

Informare segmentată, din surse informale/nevalidate, despre
oportunitățile de la nivelul pieței muncii > necesitatea unor măsuri
integrate/unitare
Spre exemplu – în 2016, „din totalul celor 969.000 tineri neocupați și
necuprinși în educația formală, doar o mică parte (23.000 persoane,
reprezentând 2,3% din total) au primit în ultimele 12 luni sprijin gratuit
din partea ANOFM în vederea găsirii unui loc de muncă”. De asemenea, din
totalul tinerilor, „(49,3%) si-au gasit locul de muncă prin contactarea
directă a angajatorului (CV-uri, etc.), iar alți 540.000 tineri (28,8%) și-au
găsit locul de muncă actual prin rude, cunoștințe sau prieteni. Conform
rezultatelor anchetei, acestea două sunt cele mai de succes metode de
găsire a unui loc de muncă. La mare distantă, se află anunțurile publicate ȋn
media sau pe internet (7,0%) și contactarea directă de către angajator
(6,8%), celelalte metode3 ȋnsumand 8,1%”. (Institutul Național de
Statistică2)
Așteptări diferite ale angajatorilor față de ale tinerilor.
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Abstract (3)
Lipsa de pro-activitate, interes
și implicare a tinerilor.
Dorința părinților de a-și trimite
copiii la facultate deși aceștia
nu-și doresc studii superioare.

Inerția sistemului educațional –
dificultăți în adaptarea
curriculei educaționale la
nevoile pieței.
În curriculum actual, atât în
licee cât și în facultăți sunt
incluse procese tehnologice care
au dispărut de mult timp din
industrie.

Una dintre statisticile care stau
drept mărturie ar putea fi rata
de tineri NEETS, cea mai mare
din UE „În 2016, aproape 1
milion de tineri (969.000) nici nu
lucrau și nici nu erau cuprinși în
educația formală, reprezentând
19,9% din populația țintă a
anchetei și 28% din numărul
tinerilor care își încheiaseră
studiile (doar 27,9% dintre ei în
șomaj, restul fiind persoane
inactive)”. (Institutul Național
de Statistică2)

Nevoia de colaborare dintre
principalii actori interesați
(pentru o corelare între
competențele necesare la
nivelul peței și cele formate de
instituțiile de formare
profesională).

Tineri cu oportunități reduse provin din medii defavorizate,
acces inadecvat la piața muncii.
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Obiective Program
Să oferim acces la
informație de
calitate,
concentrată într-un
singur loc,
verificată și
validată de către o
comunitate de
profesioniști cu
expertiză solidă,
structurată și
redactată în raport
cu modul de
informare/învățare
al Generației Z

Să creăm un “ABC” al primului loc
de muncă, cu definiții ale
principalelor concepte din sfera
profesională

Să oferim informații concise și de
calitate despre pașii necesari
pentru obținerea unui job (unde pot
fi găsite job-uri, ce este un cont de
LinkedIn, ce cuprinde un CV și alte
informații care au reieșit ca fiind
necesare în urma focus-grupurilor
pe care le-am condus)

Să informăm tinerii
cu privire la setul
de drepturi,
responsabilități și
obligații la job;
cunoașterea rolului
diferitor instituții
și situațiile în care
se pot adresa
acestora (ex: la
încălcarea
anumitor drepturi,
abuzuri etc.);

Să generăm
informații cu
privire la
construirea unui
plan de dezvoltare
profesională, clar
conturat

Să creștem interacțiunea dintre angajatori și Generația Z - să creăm o comunitate de ambasadori ai
proiectului constituită din reprezentanți ai grupului țintă; să creăm un grup de lucru format din
profesioniști în HR; să formăm echipe mixte de lucru – profesioniști & ambasadori – pentru elaborarea
kit-ului
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Beneficiari
Studenți, absolvenți, liceeni, părinții acestora, profesori – pornind de la rezultatele obținute în
urma focus grupurilor, kit-ul va sintetiza informații referitoare la procesul de pregătire pentru
obținerea unui loc de muncă (ex: sfaturi despre crearea unui CV, ce înseamnă un stagiu de practică
/ internship /traineeship, etc.), informații despre procesul de aplicare la job, cel de recrutare și
selecție (ex: tips & tricks legat de prezentare la un interviu), informații despre setul de drepturi,
responsabilități și obligații la job, precum și concepte care să îi familiarizeze și să le ofere o bază
educațională ce definesc piața forței de muncă (ex: perioada de probă, medicina muncii, fluturași
de salariu, Revisal, concediu medical, contract de muncă individual, contract de muncă colectiv,
contribuții sociale etc.)
Profesioniștii în HR – Kit-ul va putea fi folosit cu scop educațional-informativ: ca instrument în
derularea procesului de on-boarding pentru tinerii angajați, dar și ca material educațional online
care să poata fi utilizat în diverse contexte (târguri de carieră, vizite în facultăți și licee, programe
interne ale companiilor dedicate tinerilor).
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Context
Ce ne-am propus?
Cui ne adresăm?

Recrutăm 100 de tineri
vizionari, cu vârste
cuprinse între 16 și 23
ani, din București, pentru
a forma o comunitate de
tineri activi, cu inițiativă
și curiozitate, care să
dezvolte proiecte de
informare asupra joburilor viitorului pentru
Generația Z.

Tinerii vor trece printr-un
program educativ nonformal și inovator: atelier
centrat pe abilitățile
viitorului, bibliotecă vie
și vizite în companii. În
plus, își vor stabili
întâlniri cu specialiștii HR
pentru a documenta
informațiile ce vor fi
inserate în kit și oferi
tinerilor din România o
nouă perspectivă asupra
pieței muncii.

Cine se implică?

Tinerii vor avea
interlocutori directori,
manageri și specialiști în
resurse umane din
companiile membre HR
Club, traineri din Școala
de Valori și consultanți
WizeGen specializați în
crearea de ecosisteme
educaționale.
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Short session motivare
tineri:
21/25-Mai 2018
Event:
5 Iunie 2018
DB Technologies
Vizite companii:
6/8-Iun 2018

Focus grupuri cu elevi,
studenți, tineri
profesioniști și
Specialiști HR

Etapele
Proiectului

Conținutul
educațional va fi
urcat cel mai
probabil pe
laboratoruldecari
ere.ro & hipo.ro

Cercetare calitativă
axată pe
înțelegerea
ecosistemului

Platformă online
Resurse adaptate
Generației Z &
Community
Management

Test de evaluare a
motivațiilor
vocaționale - JVIS
(Jackson
Vocational
Intersest Survey)

100 tineri
16-23 ani

One Day „Skills
You Need” Event
1 zi de educație
non-formală axată
pe Digital Literacy
& Work skills 2030

Eveniment de
diseminare și
popularizare a kitului via
laboratoruldecarier
e.ro & hipo.ro

1000 tineri

Proiecte StepUp
Ambasadori și
Specialiști HR
Design și creare de
conținut
educațional
6-8 săptămâni

Raportare impact,
Închidere ediția
pilot & Stabilire
pași următori
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București

Echipe de câte 45 tineri care vor
lucra cu mentori
dintre specialiștii
HR

„StepUp Short
Presentation Days”
în echipe la sediul
HR Club sau ASDV
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Timeline
Când
Q2 2018

Acţiune planificată
DEFINIRE PROGRAM ȘI STRATEGIE DE IMPLEMENTARE
Responsabil: HR Club, Școala de Valori & WizeGen

Q2 - Q3 2018

DEFINIRE & RULARE FOCUS GRUPURI
• Identificarea informațiilor relevante pentru crearea kit-ului pentru tineri, prin a sta de vorbă cu elevi, studenți, tineri profesioniști
și specialiști HR
Responsabil: HR Club, Școala de Valori & WizeGen
DEFINIRE STRATEGIE DE COMUNICARE ȘI PROMOVARE PROGRAM PRINTRE TINERI
• Stabilire pași implementare plan de comunicare
• Activare tineri din Comunitatea Școala de Valori și înscriere candidați
• Selectarea și recrutarea candidaților
• Anunțarea participanților înscriși și pregătirea pentru evenimentul de lansare
Responsabil: HR Club, Școala de Valori & WizeGen

Q2 - Q4 2018

CREARE COMUNITĂȚI AMABASADORI & SPECIALIȘTI HR
Eveniment lansare One Day Event - „Skills You Needed”, 1 zi, cu livrare în 2018: TBD
COAGULARE COMUNITĂȚI AMABASADORI* & SPECIALIȘTI* HR - PROIECTE STEPUP
6-8 săptămâni (interval: TBD) pentru creare de conținut educațional de tip hard skills - din perspectivă legal, hr administration,
payroll, induction, career path, managementul performanței etc.
Responsabil: HR Club, Școala de Valori & WizeGen
*100 de tineri vor crea conținut educațional împreună cu 20 de specialiști HR dintre membrii HR Club

Q4 2018

Raportare impact și stabilire pași următori
Cu sprijinul
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Cercetare &
Înțelegerea
ecosistemului
Scopul cercetării
• Conturarea imaginii de
tânăr angajat aparținând
Generației Z, pe care
tinerii și angajatorii o au
despre piața muncii.

Etapele cercetării

(1) Realizarea a 3 focus
grupuri pe 3 populații
șintă – profesioniști în
resurse umane, elevi,
studenți/tineri
profesioniști (deja
angajați la companii)

(3) Selectarea
(2) Analiza rezultatelor metodelor de învățare
din focus grupuri și
adecvate Generației Z
armonizarea conținutului
și a canalelor de
prin integrarea opiniilor disemnare a mesajului
celor trei categorii de
pornind de la
participanți
rezultatele focus
grupurilor

Obiectivele cercetării
• Să identificăm diferențele existente între cele 3 categorii de respondenți - așteptări, nevoi, aspirații,
imaginea proprie despre piața muncii
• Să aflăm cele mai potrivite modalități de recepționare a informației, de către fiecare dintre cele 3
categorii de respondenți
• Să aflăm care sunt modalitățile potrivite de promovare al kit-ului și care sunt sursele de informare,
credibile pentru tânăra generație, din perspectiva pieței muncii
• Să validăm gradul de utilitate al proiectului
Cu sprijinul

în parteneriat cu

METODOLOGIE
3 focus-grupuri organizate în perioada
ianuarie-februarie 2018:
•
•
•

2 focus-grupuri: elevi, 13 participanți
1 focus-grup: young professionals, 6 participanți
1 focus-grup: specialiști HR, 11 participanți

NEVOI INFORMAȚIONALE IDENTIFICATE
De ordin legal și administrativ
(contract de muncă, piloni de pensii, tipuri de
concedii, niveluri salariale etc.)
Cultura organizațională
Industrii prezente pe piața muncii
Redactarea unui CV și prezentarea la un interviu

Luând în calcul toate informațiile
obținute în cadrul
celor patru focus-grupuri, se poate
concluziona că gradul de utilitate
al acestui kit în rândul categoriilor
de public vizate este foarte
ridicat. Acest instrument ar putea
suplini cu succes lacunele
informaționale identificate.

Oportunități de dezvoltare personală și
profesională
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MEDIUL DE LIVRARE A
INFORMAȚIEI
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STRUCTURAREA INFORMAȚIEI

În ceea ce privește
modul de livrare al kitului, s-a putut
obsereva o preferință
clară spre mediul
online, cu elemente
complementare offline
(evenimente, întâlniri
face-to-face cu
specialiști în domeniu
etc.).

În ceea ce privește modul de livrare al kitului, s-a putut observa o preferință clară
spre mediul online, cu elemente
complementare offline (evenimente,
înâalniri face-to-face cu specialiști în
domeniu etc.).

Tendința este spre o variantă de prezentare a informației sub formă de platformă online
sau aplicație mobilă, aspecte care s-ar potrivi cu profilul tinerilor din generația Z. Modul
de structurare al informației preferat de către elevi și young professionals este cel
minimalist, cuprinzând texte scurte și clare, acompaniate de ilustrații și reprezentări
grafice. O altă variantă recomandată ar fi cea de video sau audiobook.
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MODALITĂȚI DE PROMOVARE
A KIT-ULUI DE ANGAJABILITATE

Cele mai de încredere canale de promovare sunt, din
punctul de vedere al respondenților, rețeaua de socializare
LinkedIn, companiile sau asociațiile care se ocupă de
educație sau voluntariat, influenceri populari printre reprezentan
ții publicului țintă vizat de către kit (vloggeri, sau
persoane publice precum Cristi Lupșa sau Andi
Moisescu), profesori „cool” din cadrul facultății sau liceului
în care tinerii învață sau asociațiile de
elevi/studentești din care aceștia fac parte.
O altă variantă la care tinerii ar fi receptivi ar fi
recomandările din partea unor prieteni sau persoane pe care aceș
tia le consideră a fi de încredere.
Propuneri adiționale venite din partea respondenților:
• promovare prin intermediul facultății (oferirea la începutul primul
ui an universitar a kit-ului)
• distribuirea kitului în căminele studențești în care locuiesc tinerii
•
•
•

promovarea kitului în cadrul căminelor prin postere, stickers sau
flyere (varianta mai puțin preferată de către tineri din
cauza avalanșei de informații primite zilnic în acest context)
utilizarea Google Adwords
utilizarea de pop-uri
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Caravană
activare în
comunitățile
target
Scopul caravanei
Creșterea vizibilității
proiectului
și
poziționarea acestuia
ca
oportunitate
pentru dezvoltarea
competenței
„human resources
literacy”, atât pentru
tineri cât și pentru
specialiștii în HR.

Obiectivele Caravanei
• Promovarea programului în rândul tinerilor cu vârste între 16 și
23 de ani, care doresc că contribuie la crearea unui protofoliu
relevant despre angajabilitatea tinerilor și care sunt interesați
să se dezvolte personal prin intermediul acestui proiect.
• Oferirea accesului la informație de calitate, pentru tineri,
concentrată într-un singur loc - platforma online, structurată și
redactată în raport cu modul de recepționare al tinerilor, cu
privire la aspectele ce țin de primii pași în piața muncii.
Etapele Caravanei
(2) Activare în online
pe grupurile
(1) Activarea tinerilor din
Facebook ale
programele Școlii de
liceelor, respectiv
Valori și Școala de vară
profesorilor din
HR Club
Comunitățile Școlii
de Valori
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Video clip Gen Z
Materiale marketing cu
info events activare
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One Day Event
Skills You Need
Program one day:
10.00 – 10.30 Deschidere Proiect și
One Day Event
10.30 – 12.30 Modul 1 Digital Literacy
12.30 – 13.30 Prânz
13.30 – 14.30 Modul 2 Internet of
Things
14.30 - 15.00 Pauză
15.00 - 16.00 Modul 3 Work Skills
2030
16.00 – 17.30
Bibliotecă vie
17.30 – 18.00 Închidere One Day
Event & Next steps proiecte Stepup
pentru crearea Kit-ului

Deschidere proiect (30 min):
• Prezentare proiect
• Speech gazda evenimentului - DB Technologies
• Prezentarea agendei zilei
Skills You Need (4 ore):
• Digital Literacy
• Internet of Things
• Work Skills 2030
Biblioteca vie (60 - 90 min):
• Interacționarea cu specialiștii HR care le împărtășesc tinerilor din
experiența lor de lucru
• Împărțirea în echipe StepUP și alocarea a 20 mentori/specialiști HR:
payroll, admin, legal, development & career path
Organizare logistică pentru proiectele StepUp (30 min)
• timeline, KPI etc.

Statisticile internaţionale arată că 90% dintre slujbe vor necesita cel puţin
competenţe digitale de bază până în 2020, ceea ce înseamnă că oamenii care îşi
doresc să avanseze rapid în carieră vor trebui să aibă un grad ridicat de
alfabetizare digitală.
România are un scor de 0,2 în integrarea tehnologiei digitale de către
întreprinderi, acesta fiind cel mai mic scor al său şi poziţionând-o pe ultimul loc
în UE.
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Vizite în companii:
• Cum arată o zi din viaţa companiei?
Sau, mai bine zis, cum e “la serviciu”?
• Care sunt provocările specialiștilor din
HR în raport cu angajații?
• Cum arată procesul de induction?
• Care sunt cele mai provocatoare
contexte de lucru cu Millennials și
generația Z?
Pentru a înţelege mai bine modalitatea
prin care oamenii pun în mişcare
activitatea unei organizaţii, tinerii
participanţi la proiect vor face
cunoştinţă cu lumea business-ului în
cadrul unor vizite la sediul companiilor
din care provin mentorii.
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Aspectele logistice și financiare
Participanți
100 tineri cu
vârste între 16 și
23 de ani
& 20 specialiști
HR (membri HR
Club)

„Your First Job”
Cercetare
Caravană
One Day Event
Skills You Needed
Proiecte StepUP
pentru crearea
kit-ului

HR Club, Școala
de Valori &
WizeGen,
Yourway, Hipo
Traineri,
Consultanți,
Facilitatori,
psihologi

Companii
membre HR Club
Specialiști HR și
Mentori

Perioada
implementării
TBD
2018
Pilot
București

Investiția totală, estimată: …*
* Investiția nu include eventualele premii și burse, sala și echipamentele tehnice
(videoproiector, sistem audio, flipcharts) și nici cota legală de TVA (în cazul în care contractul
este (total sau parțial) de prestări servicii)

Cu sprijinul

HR Club este asociaţia profesioniştilor în
resurse umane din România inființătă în 2004,
care are în prezent peste 450 de membri din
peste 300 de organizaţii ce activează în
principalele industrii din România. Misiunea
organizației este Profesionalism și Pasiune
pentru afirmarea potențialului uman.

Şcoala de Valori este o organizaţie nonguvernamentală modernă ce are ca viziune
dezvoltarea unei societăţi bazate pe valori
prin educaţie inovativă. Punem sub semnul
întrebării graniţele educaţiei tradiţionale şi
creăm oportunitatea persoanelor de a accesa
informaţii de valoare, experienţe de formare
a caracterului, de a interacţiona cu modele
pozitive şi de a avea expunere internaţională,
cu scopul de a creşte responsabilitatea
personală şi controlul fiecăruia asupra
alegerilor personale.

Dana Cavaleru| director executiv
m: + 40 722 611 522
e: dana.cavaleru@hr-club.ro

Silvia Bogdan | managing partner
m: + 40 744 502 434
e: silvia.bogdan@wizegen.ro & silvia.bogdan@scoaladevalori.ro

MULȚUMIM!

