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Iată care ar putea fi primele 9 întrebări pe care trebuie sa ţi le pui înainte de a face prima angajare în firma ta.

Tocmai ce ţi-ai lansat business-ul iar activităţile iau amploare. Începi să te gândeşti la momentul în care vei face 
prima ta angajare în firmă, cu toate acestea nu te grăbi înainte de a gândi foarte bine acţiunea şi efectele pe termen 
lung pentru strategia ta de business.

De angajat este uşor să angajezi, însă un angajat nepotrivit viziunii şi afacerii tale poate deveni o greutate şi îţi poate 
încetini avântul antreprenorial, precum poate , dacă este cazul mai multor angajaţi, să îi "tragă şi pe ei în jos ".

Dacă nu eşti sigur de unde să începi, îţi oferim 10 întrebări pe care să ţi le pui înainte de a decide o primă angajare:

Întrebări cu privire la primul tău angajat

1.Ai nevoie să delegi anumite sarcini?
Pentru a supraveghea mereu activităţile strategice, poţi fi copleşit de multe detalii zilnice, acestea pot bruia 
activitatea generală în sine. Întreabă-te dacă ai ajuns la acel punct în care start-up-ul tău are nevoie de a face 
delegări ale activităţilor. O angajare potrivită presupune responsabilitate pentru tot, începând de la 
curăţenie, la transport de marfă, sau chiar activităţi ce au de a face cu social media. 

2.Ai un rol definit pe care vrei să îl ocupi în cadrul activităţilor din business-ul tău?
Nu publica o ofertă de joburi vagă, sau  cu un titlu vag. Gândeşte-te la o descriere a acestuia cât mai ţintită pe 
responsabilităţile viitorului angajat. Acest lucru va ajuta la selectarea candidatului  cel mai bun pentru nevoia 
Dvs. De asemenea, dacă descrierea jobului este cât mai cuprinzătoare, cu atât mai uşor vă va fi să evaluaţi 
performanţele viitorului angajat. 

3.Poate un contractant independent să fie la fel de eficace?
Ca angajator în loc să vă asumaţi o angajare full-time cu un salariu regulat şi beneficii puteţi încerca ce mulţi 
afacerişti fac deja. Angajaţi pe o perioadă determinată un asistent ce poate foarte uşor să se descurce cu 
programările sau menţinerea contactului cu clienţii, ceea ce un contract independent  e mult mai util şi 
eficient. 

4.Poate network –ul tău să îţi asigure un angajat potrivit?
Angajarea unei persoane recomandate de către cineva de încredere din reţeaua  în care activezi poate să fie 
mult mai reconfortantă şi  măreşte şansele unei potriviri pe job. Aşadar, activează-ţi conexiunile pe site-urile 
social media, inclusiv Facebook şi LinkedIn, pentru a avea interviu cu un candidat recomandat ce ar putea să 
devină primul tău angajat. 

5.Angajezi pe cineva cu skills-uri asemănătoare cu ale tale?
Ai grijă şi evită să angajezi candidaţi ce excelează în domenii ce sunt similare cu cele în care te desfăşori. "Noul 
angajat trebuie să aibă acele abilităţi şi competenţe ce compensează propriile tale slăbiciuni". 

6.Poţi face un angajament pe mai mulţi ani pentru viitorul tău angajat?
Primul tău angajat este o investiţie financiară enormă, aşa că este esenţial să intuieşti şi să alegi acea 
persoană ce te va ajuta în profitabilitatea afacerii tale. Angajarea unui salariat full-time înseamnă că trebuie 
să te pregăteşti să asiguri un venit salarial, dar şi oportunităţi de dezvoltare. Devi responsabil pentru 
motivaţia unui alt om, plătirea sa, siguranţa, trainingul şi parcursul profesional, aşa că înainte de a-ţi asuma 
angajamentul, fii sigur că ai un plan bugetar cu salariul persoanei in cauză pe termen cât mai lung, dar şi 
activităţile de formare, dezvoltare şi trainig.

7.Vei petrece timp cu angajaţii în afara orelor de muncă?
Start-up-urile presupun multe ore de muncă peste program, tocmai de aceea este bine să existe o minimă 
implicare personală la nivelul profesional.  Dacă îţi poţi răspunde la întrebarea" 'Poţi să mergi cu angajaţii tăi 
în camping'? Şi răspunsul este da, atunci echipa pe care o ai înseamnă că trage în aceeaşi direcţie cu tine. 
Când intervievezi candidaţii, priveşte atent la interesele comune şi abordările specifice de rezolvare a 
problemelor. 

8.Va fi candidatul respectiv un model bun pentru viitori angajaţi?
Înainte de a-ţi asuma o nouă angajare, asigură-te că angajaţii actuali au calităţi necesare pentru a deveni 
mentori şi modele viitorilor angajaţi pe care urmează să îi ai in decursul timpului. Realizezi aşa zisa cultură a 
companiei începând cu primul angajat.

9.Poţi să te bazezi că primul angajat nu te va lăsa baltă? 
Primii angajaţi vor ajunge să cunoască firma atât din interior spre exterior , cât şi invers, aşa că este important 
ca ei să îşi dorească să crească împreună cu business-ul. Totul ţine de loialitate. Asigură-te că ai înţeles 
motivele persoanei  de a se alătura ţelului tău.

Oana Călăraşu
Asistent Centrul de Asistenţă Antreprenorială

Sursa http://www.entrepreneur.com
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Vă invităm miercuri, 15 mai 2013, orele 18.00, la Clubul Muzeului Țăranului Român, la un workshop 
motivațional, dedicat tuturor celor care vor să devină antreprenori! 

Am conceput un workshop atipic, despre motivația de a deveni antreprenor, despre cum să-ți depășești limitele și 
să gândești constructiv! De aceea, e bine să fii pregătit pentru un discurs și o interactivitate ieşite din tiparele 
obişnuite ale evenimentelor de gen!

Vă aşteptăm într-un cadru creativ si stimulativ alături de Active Consulting and Training şi Centrul de Consiliere şi 
Orientare în Carieră al Universității POLITEHNICA din Bucureşti, împreună cu DRAGOȘ DRĂGOTEANU, 
antreprenor și General Manager la Euroest Invest!

Acest eveniment face parte dintr-o serie de întâlniri dedicate networking-ului, desfăşurate în cadrul proiectului 
POSDRU/92/3.1/S/62353 „Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale-o alternativă eficientă de adaptare la 
piaţa muncii în societatea informaţională”. 

Ne adresăm în special participanţilor la evenimentele şi activităţile anterioare ale proiectului, cu reşedinţa în zona 
geografică în care se implementează proiectul: Bucureşti, Argeş, Călăraşi, Dîmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, 
Prahova, Teleorman. Toate cheltuielile aferente acestui eveniment sunt acoperite prin bugetul proiectului.

Vă invităm şi pe grupul de facebook    Comunitatea Antreprenorilor cu Idei

Preînscrierea se face la 

https://docs.google.com/forms/d/1YzuCZbioo7EogTqQ__Y_4yAdcvPqmZFvL2KTxRZd6Zo

până la  data de 12.05.2013 

Absolvirea primei grupe de cursanţi 
din cadrul programului de formare în competenţe antreprenoriale!

Sâmbătă, 20 aprilie 2013 a avut loc examenul de absolvire a primei grupe de cursanţi înscrişi la programul 
de formare în competenţe antreprenoriale. 21 de cursanţi, prezenţi la examenul de absolvire, au susţinut 
probele de evaluare în faţa comisiei. I-am întrebat cum li s-a părut.

Moşteanu Florina Lavinia ne-a mărturisit: “Foarte uşor şi plăcut! cred că cu toţii am avut nişte idei foarte 
bune, realizabile şi vom deveni nişte antreprenori de succes!”

 WORKSHOP  
"MERITĂ SĂ FII ANTREPRENOR"
15 mai 2013, 
Clubul Țăranului din cadrul 
Muzeul Țăranului Român, 
orele 18.00.

Vă aşteptăm!

Mai multe înformații la: dana.ciolan@a-consulting.ro, aurel.stochean@a-consulting.ro sau 
la telefon 0745.236.648, 0722.376.667 şi pe www.a-consulting.ro, www.antreprenor.upb.ro.

Următoarea sâmbătă, pe 27 aprilie, va 
susţine examenul de absolvire următoarea 
grupă de cursanţi. 

Le urăm success şi îi aşteptăm să-şi înscrie 
planurile de afacere în concursul cu premii!

https://www.facebook.com/groups/ComunitateaAntreprenorilor/
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Centrul de Asistenţă Antreprenorială
Centru.consiliere@upb.ro
Telefon: 021 402 83 02
www.antreprenor.upb.ro

Investeşte în oameni!
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