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Profesii. B1+
Caut loc de muncă!

1. Răspundeți la întrebările următoare:

1. Câte ore consideri că ar trebui să se lucreze pe zi? 
2. Câte zile de concediu ar fi recomandat să avem?
3. De ce ar fi bine/nu ar fi bine să se lucreze și sâmbăta? 

2. Potriviți cuvintele din coloana A cu sinonimele sau cu definițiile lor, din coloana B.

3. a. Citiți anunțurile de mai jos și spuneți pentru care post doriți să concurați și de ce.

3. b. Citiți anunțurile de mai sus și găsiți avantaje și dezavantaje pentru fiecare loc de muncă. 

1. post 

2. interviu 

3. a concura 

4. firmă 

5. a se desființa 

6. program 

7. salariu

8. a promova       

a. a face ceva să nu mai existe.

b. a avansa într-o funcție. 

c. sumă de bani pe care o persoană o primește 
după ce a lucrat ceva.

d. discuție între două sau mai multe persoane.

e. a participa la un concurs/ la o întrecere.

f. loc de muncă

g. companie

h. orar

Te vrem în echipa noastră! 
Compania FIVE angajează 
casier, cu normă întreagă/ 

parțială. CV-urile se depun la 
adresa de e-mail:

five@yahoo.ro sau direct la 
sediul nostru din Iulius Mall. 
Informații la tel: 0700 090909.

Angajez spălător
la Spălătoria APA din Bistrița,

Strada Republicii, nr. 7. 

Se cer seriozitate si punctualitate! 
Există posibilitate de cazare 

gratuită, în camera de deasupra 
spălătoriei. CV-urile se trimit 

la adresa de e-mail:
apa.spalatorie@gmail.ro.

Informații la telefon 
0172375893.

Restaurantul ACASĂ
angajează bucătar și ospătar. 

Căutăm persoane
responsabile și serioase, 

capabile să lucreze în echipă.  
Oferim salariu atractiv și

bonuri de masă. Vă rugăm să 
vă trimiteți CV-urile, cu poză, 

la adresa de e-mail:
acasă.rest@gmail.ro. 

A B
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4. Aveți o firmă de calculatoare. Scrieți un anunț pentru a scoate la concurs un post în compania voastră. 

5. Priviți imaginile de mai jos și spuneți care e profesia acestor persoane. Ce fac acestea, 
care sunt avantajele și dezavantajele acestei profesii. 

6. Urmăriți scena 1 din înregistrarea video, apoi încercați să descrieți locul unde va avea loc interviul. 

7. Urmăriți scena 2 din înregistrarea video și încercați să oferiți voi răspunsuri la întrebările angajatoru-
lui. (se oprește înregistrarea după fiecare întrebare) 

 8. Ați ghicit cum arăta locul și care au fost răspunsurile candidatului? Explicați! 

9. Urmăriți încă o dată înregistrarea și aranjați ideile în ordinea informațiilor din text. 

Candidatul a mai lucrat la o papetărie. 

Angajații firmei trebuie să călătorească mult.

Interviul are loc marți, dimineața.

Compania Avantaj are centre și în alte orașe din țară.

Candidatul este fericit că are un interviu la compania Avantaj. 

Compania oferă un salariu atractiv. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

a. b. c.
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10. Completați prima pagină din CV cu informații despre voi.

INFORMAŢII PERSONALE  
 

  

   

 

 

 

Sexul                  | Data naşterii                                   | Naţionalitatea  
 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ  

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

 
Scrieţi datele (de la - până la) 

Scrieţi denumirea angajatorului şi 
localitatea (scrieţi şi adresa 

completă şi pagina web) 
Scrieţi principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 
 
 

 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
 

Scrieţi datele (de la - până la) 
Scrieţi calificarea obţinută 

Scrieţi denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare şi localitatea 
(dacă este relevant, scrieţi şi ţara) 

Scrieţi lista principalelor materii 
studiate şi abilităţile acumulate 

  

 
 

 
COMPETENΤE PERSONALE  

 
Limba(i) maternă(e)  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie Discurs oral  

Limba:       
  

Limba:      
  
 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat 

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 
 

Competenţe de comunicare  
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

 

 
Competenţe informatice  

 
Alte competenţe  

 

,

,

>
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11. Lucrați în perechi! Schimbați CV-ul cu colegul de bancă și realizați un interviu. Decideți voi pentru 
ce loc de muncă concurează! Formulați întrebări despre: 

12. a. Citiți următoarea scrisoare de intenție și observați care sunt părțile principale ale acesteia. 

• studii;
• experiență;
• calități;
• informații despre companie;
• echipa de lucru;
• program;
• salariu.

           Str. Independenței, nr. 6
                       Cluj-Napoca

Ion Popescu
Director executiv
Compania AVANTAJ
Str. Napoca, nr. 1
Cluj-Napoca

Stimate Domnule Popescu,           

Vă trimit această scrisoare de intenție, împreună cu CV-ul meu, ca răspuns la 
anunțul pe care l-am găsit în ziarul Piața. Este vorba despre anunțul în legătură cu 
postul de agent de vânzări la compania dumnevoastră. 

Doresc să vă spun că sunt extrem de interesat de acest loc de muncă, deoarece am 
absolvit Facultatea de Business, secția vânzări, ceea ce ar fi un mare avantaj atât pentru 
mine, cât și pentru compania dumnevoastră. În plus, experiența mea ca agent de 
vânzări la firma la care am lucrat până anul trecut cred că îmi va fi de folos, deoarece am în-
vățat care sunt principalele lucruri pe care trebuie să le aplic în domeniul vânzărilor. 
Îmi doresc foarte mult să mă folosesc de această experiență pentru a aduce clienți 
în compania dumneavoastră. 

Aș aprecia foarte mult dacă ne-am întâlni și am discuta modul în care experiența 
mea corespunde nevoilor dumneavoastră. Astept cu nerăbdare să vă cunosc!

Cu stimă, 
Vasile Ionescu
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12. b. Citiți din nou scrisoarea și scrieți cifra corespunzătoare lângă fiecare parte a acesteia. 

13. Redactați și voi o scrisoare de intenție pentru un 
post de secretar(ă) la o companie de transport. 

1. Adresa candidatului.

2. Numele și adresa angajatorului 

3. Formula introductivă.

4. Formula de încheiere.

5. Prezentarea experienței și a calităților candidatului. 

6. Scopul scrisorii de intenție

7. Solicitarea unei întâlniri.

Stimate Domnule, /
Stimată Doamnă, 

Vă trimit/Vă scriu această 
scrisoare ca răspuns la....

Doresc să vă spun...
Aș aprecia dacă....

Aștept cu interes răspunsul dvs. 
Cu stimă, /Cu respect, 


