Meserii ce nu necesită calificare
Dacă ești la început de drum și dorești să lucrezi chiar dacă nu ai o
calificare nu te descuraja!
Poți să te angajezi pentru început ca necalificat(ă) sau ca ucenic(ă).
Salariul va fi mai mic dar este un început pentru viața ta profesională.
Între timp te poți înscrie la un curs în domeniul în care deja prinzi
experiență și vei putea evolua profesional.
Plan concret:
1. Fă o listă cu ce îți place să faci.
2. Caută firme la tine în oraș care caută să angajeze oameni în
domeniul vizat de tine.
3. Cere o întrevedere cu angajatorul, explică-i dorința ta de a lucra,
chiar dacă nu ai calificarea.
4. Fii natural(ă) și convingător(are). Explică-i situația ta și fii
deschis(ă) la propuneri alternative.(de ex. poate are un alt post și
crede că te potrivești mai bine acolo, sau iți dă o recomandare
pentru o altă firmă etc.).
Nu uita: Toți pornim de undeva! Perseverează!
Mai jos îți dăm câteva idei care să te inspire în căutările tale:
• Poți să te angajezi într-un salon de beauty pe postul de
ucenic(ă). Vei ajuta la șamponarea părului, pregătirea și
sterilizarea ustensilelor, igienizarea spațiului etc.
• Poți să lucrezi în construcții. Vei fi omul care pregătește
materialele, ajută profesioniștii, experimentează cum se
montează gresia, parchetul, zugrăvirea pereților.
• Dacă îți place curățenia poți lucra în industria hotelieră sau la
o firmă specializată de curățătorie haine/covoare/ curățenie
birouri/pensiune.

• Cei ce iubesc să gătească pot lucra ca necalificați în bucătăria
unui restaurant.
• Spălătoriile auto angajează persoane fără calificare în domeniu.
La fel și bucătăriile restaurantelor care au nevoie de spălător
vase.
• Fabricile de pâine, asamblare piese au de obicei posturi pentru
persoane necalificate.
• În domeniul artelor de multe ori talentul este mult mai
important decât studiile.
• Meseriile de oier, îngrjitor animale, salubrist, lucrător
deratizare sunt o opțiune pentru cei fără studii.
• Agricultura, pescuitul și silvicultura sunt domenii atractive
pentru persoanele fără calificare. Pentru acestea totuși este
nevoie de o bună condiție fizică căci necesită rezistență la efort
fizic.

