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• Absolventă sociopsihopedgogie 

• Profesionist HR din 2005

• Recrutare, training, integrare, managementul 
performanței, consultanță / advice, multi-country HR 
Business Partner

• Experiență de consiliere & coaching în carieră –în 
format 1:1 și de tip webinar 

OKSANA RUSU 
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COACHING CARIERĂ – ETAPE GENERALE PROCES

Interviu de evaluare Situație, raport 
individualizatInstrumente cantitative 

evaluare

Sortare carduri

Clarificare direcție, 
stabilire obiective

Plan acțiune & suport implementare, 
măsurare succes

Profil Linkedin.
Pregătire  interviu – 25 întrebăro
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INSTRUMENTE DE LUCRU
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• Tradițional (putere/ compensații 
/ informație)

• Nivele ierarhice multiple, ex: 27

• Similaritate

• Succes

• Colaborare

MODELE PARCURS CARIERĂ

60 % din toate joburile noi din prima parte a sec 21 vor cere abilități pe care doar 20% 
din forța actuală de muncă le deține
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GREȘELI DE EVITAT ÎN DECIZIILE PRIVIND CARIERA

Pendulum effect

Lipsă plan financiar

Lipsă documentare carieră

Renunțare prematură



7

Profilul LinkedIn

• Professional branding

• Personal branding

• Profil dinamic, public (diferite grade de vizibilitate)

• Utilizat in recrutarea activă și pasivă (headhunting)

• Permite automatizări alarme info oportunități

• Posibilitate de detaliere, de evidențiere aspecte relevante

Conținut

Structură 

Share articole/ conținut

Publicare conținut propriu

Grupuri interese profesionale, contrubuții

Opinii, comentarii

Follow (persoane, companii)
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Cum vede un recrutor CV-ul tău?

• Criterii

• Identificare

• Analiză

• Calificare

• Comunicare / interacțiune

Salvare în proiecte

Notițe

Date cantitative (proiecte, 
comunicare etc)

Share pentru validare (manager)

F O C  A L I Z A T
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+50 
criterii 

de căutare profile 
Linkedin de către 

recrutori



SERVICIUL COACHING ÎN CARIERĂ 
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Nr 
Activități (elemente ale 
programului) Conținut Mod de derulare Cost suplimentar 

1 Evaluare calitativă  

Personalitate, valori, interese, puncte 
forte, puncte slabe 

Discuție, interviu semi-structurat, 
sortare carduri   

2 Evaluare cantitativa 
Personalitate, valori, interese, puncte 
forte, puncte slabe   30-60 eur 

3 Identificare opțiuni carieră 
Domenii, ocupații, industrii companii, 
joburi 

Utilizare date din surse de 
dezvolytarea carierei și date din piață 
privind joburi și oportunități   

4 Obiective și plan de acțiune 

Stabilire obiectiv, creionare plan de 
acțiune, crearea unui instrument 
efectiv de lucru pentru atingerea 
obiectivelor de carieră  

Discuție comună, agreare plan, 
crearea unui instrument efectiv de 
lucru pentru atingerea obiectivelor 
de carieră    

5 Urmărire plan de acțiune 
2-6 discuții de follow up cu o fecvență 
săptămânală 

Discuție telefonică / zoom / skype a 
câte 20  minute 50 ron follow up 

6 Optimizare profil linkedin / cv 
Lucru efectiv asupra conținutului 
profilului     

7 
Pregătire și joc de rol =- pregătire 
efectivă pentru interviu 

Selectare 25 întrebări din baza de 150 
de întrebări pentru interviu și 
formularea de răspunsuri      

 
 

Legendă culori 

Serviciu de bază Serviciu opțional 

Preț ședință  coaching (60 minute) – 150 RON 
Durată program:  2 – 6 ședințe
Desfășurare: online



OFFICE@TALENTRESERVE.RO

0726151981 (OKSANA RUSU)

BUCUREȘTI, STR. GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 7, 
BL.  H1, SC. 2, APT. 24, PARTER

VĂ PUTEM AJUTA?

mailto:oksana@myhrteam.ro

