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RECONVERSIE

CARiERE

C u puţin timp în urmă, Dana 
Tîlvîc (35 de ani) avea o viaţă 
pro        fesională perfectă� Conducea 
biroul comercial din România şi 

din zona Balcanilor a Australian Trade Co     -
mission� Deţinea o poziţie la care mulţi ar 
fi râvnit: consul onorific� Povestea s-a des    -
trămat în a doua parte a anului trecut, când 
criza financiară a lovit Austra  lia� Guvernul 
de la Canberra a hotărât să în    chidă postu-
rile din Bucureşti, Cairo şi Roma�

„Am fost anunţaţi cu o lună înainte, 
dar am beneficiat de plăţi compensatorii şi 
am plecat strângându-ne mâinile“, spune 
Dana� Totuşi, ea face parte din puţinii 
angajaţi care au beneficiat de plăţi compen-
satorii şi alte tipuri de despăgubiri, graţie 
contractului de muncă negociat în urmă cu 
cinci ani la angajare� 

COMPETIţIE DURă. România se con -
fruntă cu una dintre cele mai grave crize 
a locurilor de muncă� Conform datelor 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă (ANOFM), pe un loc de 
muncă vacant concurează, în prezent, 88 
de şomeri� Competiţia pentru găsirea unui 
job este la fel de dificilă şi pentru Dana�

Mulţi ar putea crede că plecând 
dintr-o poziţie de consul onorific al unei 
ţări puternic dezvoltate, uşile marilor 
companii se vor deschide instantaneu, 
ba chiar ar putea obţine rapid un post în 
cadrul Ministerului Afacerilor Externe, la 
alte ambasade ori consulate� Dar o regulă 
nescrisă spune că nu mai poţi lucra pentru 
un alt stat� În timp ce încerca să-şi depă-
şească criza de identitate profesională, 
Dana a descoperit că regulile din recrutare 
s-au schimbat radical� Acum angajatorii 
caută forţă de muncă uşor dispensabilă şi 

mai toţi preferă subcontractarea serviciilor� 
Dacă vrei să reuşeşti, este important să ai 
puterea „să te autoînchiriezi ca liber profesi-
onist“� Strategia pe care mizează este recon-
versia profesională� Este pregătită să concu-
reze pentru un loc de muncă dintr-un alt 
domeniu şi, dacă nu reuşeşte aici, îşi va pune 
la bătaie experienţa profesională pentru un 
job într-o altă ţară�

Pe de altă parte, ştie că alegerea ei presu-
pune investiţii de timp, bani şi energie� Este 
în baza de date a câtorva renumite agenţii 
de recrutare� A aplicat pentru posturi din 
România, Marea Britanie, SUA şi ţări din 
zona Asia Pacific� Perioada de interviuri 
este în plină desfăşurare şi, dacă lucrurile 
vor funcţiona conform planului, nu va rata 
o schimbare radicală� „Printre altele, sunt 
un bun strateg, de exemplu un job în logis-

tică ar putea fi o soluţie“� Prin urmare, dacă 
vrei să-ţi schimbi radical cariera trebuie să 
începi prin a scoate în evidenţă calităţile 
pe care nu le-ai exploatat la maximum la 
jobul precedent�

Chiar dacă nu există o vârstă-limită 
pentru reconversia profesională, trebuie să 
iei în calcul faptul că după 45-50 de ani va 
fi mai greu să faci „o schimbare radicală“, 
spune Corina Diaconu, directorul agenţiei 
de resurse umane ABC Human Capital� Nu 
este însă imposibil! Noul anga-
jator va ţine cont şi de studiile 
absolvite� Prin urmare, absol-
venţii de facultate sunt cei mai 
activi în ceea ce priveşte mobi-
litatea profesională şi preferă 
un job nou în serviciu clienţi 
sau resurse umane� Cei care au 
terminat doar liceul se îndreptă 
mai ales către distribuţie şi 

turism� În schimb, angajaţii care au absolvit 
cel puţin un master preferă să se reorien-
teze către IT ori ar accepta rapid un loc de 
muncă în resurse umane�

Datele ANOFM arată că rata şomajului 
a câştigat anul trecut 2,3 procente, ajun-
gând la 6,3%, faţă de 4% în 2008� Numărul 
şomerilor a crescut în prima lună a acestui 
an, de la 709�383 persoane la 31 decem-
brie 2009, la 740�982 de persoane� Dintre 
acestea, numai 459�158 beneficiază de 
indemnizaţie de şomaj�

ÎNAPOI ÎN AMERICA. Lucrurile nu se 
văd mai bine nici de peste Ocean� În ţara 
care a pus în scenă cel mai sumbru spec-
tacol economic global, nu ai nicio şansă, 
în prezent, să-ţi găseşti un job dacă eşti 
la începutul carierei� În 2007, un studiu 

realizat în Statele Unite ale Americii de 
publicaţia USA Today avea un rezultat cel 
puţin surprinzător pentru aşa-zisa „ţară a 
tuturor oportunităţilor“: peste 53% dintre 
americani erau nemulţumiţi de jobul lor�

Trei ani mai târziu, procentul pare de-a 
dreptul optimist, în condiţiile în care piaţa 
americană a muncii trece printr-o profundă 
„secetă de joburi“ iar majoritatea absolven-
ţilor de facultate trebuie să se considere 
norocoşi să aibă un serviciu indiferent de 

domeniu� Andrew Uecker are 
28 de ani şi este absolvent de 
Comunicare, cu un masterat în 
Relaţii Internaţionale şi stagii 
de practică în Europa, în cadrul 
unor instituţii precum NATO 
sau Curtea Internaţională 
de Justiţie de la Haga� De la 
terminarea masteratului, în 
iulie 2008, Uecker este şomer 

Când jobul îţi fuge 
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şi fără nicio perspectivă de job la orizont, 
chiar dacă aria de căutare s-a lărgit foarte 
mult� Cu fiecare lună care trece, ştacheta 
coboară tot mai mult�

„Am un prieten care a terminat 
psihologie criminalistică şi care lucrează 
într-un hipermarket, cu salariul minim 
pe economie“, povesteşte Uecker, care se 
apropie vertiginos de o postură similară� 
Chiar şi pentru posturi inferioare pregă-
tirii, şansele lui de a obţine un serviciu sunt 
minime� „Pentru orice fel de job care apare, 
sunt sute de persoane interesate“, apre-
ciază americanul, după doi ani de căutări 
disperate� Salariul minim pe economie 
sare puţin de o mie de dolari, o sumă cu 
care un american abia îşi poate plăti chiria, 
în contextul unui dolar american aflat în 
cădere liberă�

OFERTE DE NEREFUZAT. Melissa 
Campbell, în vârstă de 26 de ani, şi Jorge 
Escamilla, în vârstă de 36 de ani, sunt alţi 
doi americani cărora piaţa muncii în criză 

le-a dat planurile peste cap� Sunt logodiţi 
de trei ani şi aveau planuri de căsătorie 
pentru 2010, însă totul s-a schimbat în 
vara anului trecut, când, după un an de 
căutări, Jorge a obţinut un job��� în celălalt 
capăt al Americii�

Licenţiat în informatică şi cu un 
masterat în comunicare, americanul 
originar din Tampa, Florida, şi-a găsit un 
job de administrator de reţea într-un spital 
din Indianapolis, Indiana, şi s-a mutat cât 
ai bate din palme� „Nu e jobul visurilor 
mele, dar este tot ce pot obţine mai bun 
în momentul de faţă“, afirmă el� Melissa, 
absolventă de sociologie-antropologie, a 
rămas în Florida şi continuă să-şi caute 
de lucru, inclusiv ca asistent universitar la 
fosta sa universitate� Răspunsul facultăţii 

a fost, însă, năucitor: „Mi-au mulţumit 
pentru interesul arătat şi mi-au spus că 
sunt��� supracalificată pentru ceea ce caută 
ei în acest moment“, povesteşte Melissa�

Deşi nu-şi pierde speranţa, începe să 
se simtă descurajată de ceea ce vede în jur: 
majoritatea prietenilor săi absolvenţi de 
facultate se mulţumesc cu joburi inferioare 
pregătirii, în domenii de activitate care-i 
fac profund nefericiţi� Prietena sa cea mai 
bună, Elizabeth, a absolvit un masterat în 
relaţii internaţionale şi are la activ stagii la 
Human Rights Watch şi la alte organisme 
pentru drepturile omului�

În prezent, lucrează într-un azil de 
bătrâni, unde face conversaţie cu locatarii 
sau le citeşte cu voce tare din cărţi� „Mă simt 
bine fiindu-le de ajutor, dar vreau mult mai 
mult de la viaţă şi de la cariera mea“, recu-
noaşte cu amărăciune Liz, care lucrează 
deja de şase luni la azilul din Kansas City, 
Missouri� Ca pentru mulţi alţi americani, 
jobul temporar se transformă, încetul cu 
încetul, într-o tristă permanenţă�  F
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Dana Tîlvîc  este pregătită 
să concureze pentru un loc 

de muncă într-un alt domeniu 
decât cel diplomatic
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