
COMPANIA TA 
în



ești angajator?
Îți dorești ca organizația ta să fie parte din proiect?
Știi că merită să fie recunoscută ca deschizătoare de drumuri în primul proiect din România, dedicat
segmentului 45+ din piața muncii? Ai o poveste de succes despre performanța angajaților voștri 45+ și vrei să
faci cunoscută politica și cultura voastră incluzivă? Îți dorești să faci schimbări la nivel intern și ai nevoie de
ajutor să începi? Vrei să beneficiezi de expunere și promovare națională? Bine ai venit în Angajez 45+!



Traininguri pentru echipa ta de Employer
Branding
Consultanță în poziționare și promovarea
brandului

Comunicare externă și poziționare

11

22

33

"DO IT YOURSELF"
implementezi cu echipa proprie,
dar cu ajutorul nostru

Imagine de angajator externă și benchmarking cu
alți angajatori, alinierea comunicării cu realitatea
percepută de candidați în această perioadă etc.

Studii de piață 

44

55

66

"WE DO IT FOR YOU"
implementăm noi
pentru tine

Imagine internă de angajator, beneficii extra
salariale tangibile dorite și de percepție asupra
culturii organizaționale etc.

Studii de piață interne

Plan de acțiune pentru optimizarea proceselor
interne cu resursele proprii 
Plan de acțiune pentru dezvoltarea de
capabilități noi

Schimbare internă și aliniere cu
principiile incluziunii și ale
diversității Alinierea organizației cu principiile incluziunii si ale

diversității

Schimbare internă si transformare a
culturii organizaționale 

Vizibilitate și poziționare ca partener în campania
proiectului
Campanie de promovare dedicată

Comunicare externă și poziționare



11 SCHIMBARE INTERNĂ ȘI ALINIERE
CU PRINCIPIILE INCLUZIUNII ȘI ALE
DIVERSITĂȚII

Crearea echipei de proiect (echipă diversă de stakeholders relevanți în organizație) și pregătirea informațiilor necesare pentru implementare    
Designul transformării (1 zi acompaniați de coach)
Setare obiectiv transformare și indicatori de reușită (KPI cantitativi și calitativi)
Design sau re-design de procese care susțin transformarea (Exemplu: recrutare, procesul de onboarding și procesul de management al
performanței)
Crearea de practici de antrenare și cultivare a unui mindset deschis la diversitate și colaborare (6-8 ore alocate)
Crearea planului  de acțiune al echipei de proiect, care include momentele de check-in în proiect și monitorizarea progresului

Plan de acțiune pentru optimizarea proceselor interne cu resursele proprii
(susținere pentru început de proces)
Alocarea unei zile întregi pentru design, acompaniat de coach. Implementarea ulterioară se va face de către echipa de proiect din compania ta 

Plan de acțiune pentru optimizarea proceselor interne cu resursele proprii astfel încât să faciliteze incuziunea și diversitatea angajaților (ex.:
definirea mixului potrivit pentru ușurarea recrutării și a integrării noilor veniți, plan de acțiune pentru dezvoltarea de capabilități noi, accelerarea
invățării și dezvoltării - strategie de retenție - pentru noii veniți etc.)

1.
2.

3.
4.

2200 Euro

"DO IT YOURSELF"
implementezi cu echipa proprie, 
dar cu ajutorul nostru



22 STUDII DE PIAȚĂ INTERNE

Imagine internă de angajator

Beneficii extra salariale tangibile dorite

Percepția angajaților asupra culturii organizaționale etc.
de la 700 Euro
(Studiile pot fi customizate în funcție de obiectivele departamentului / colegilor care beneficiază de rapoartele finale)

"DO IT YOURSELF"
implementezi cu echipa proprie, 
dar cu ajutorul nostru



33 COMUNICARE EXTERNĂ ȘI POZIȚIONARE

Bazele Marketing & comunicare pentru Employer Branding
Bazele Social Media pentru comunicare și recrutare
Bazele Vânzărilor cu transferabilitatea competențelor nou
dobândite în recrutare
Bazele Planului de carieră pentru angajați
Bazele Experienței angajaților

Traininguri pentru echipa ta de Employer
Branding, comunicare internă și externă și
Recrutare:

1000 EUR  / zi de training
(Trainingurile pot fi customizate în funcție de obiectivele
departamentului / colegilor care beneficiază de instruire)

Strategie și planning de acțiuni și resurse
Consultanță în implmenetare - sesiuni one-to-one cu analiză
pe reușite și idei, aliniere pe obiective etc.

Consultanță în poziționare și promovarea
brandului de angajator

Bugetul va fi stabilit în urma unei conversații anterioare
(nevoi, obiective, timp etc.)

"DO IT YOURSELF"
implementezi cu echipa proprie, 
dar cu ajutorul nostru



44
SCHIMBARE INTERNĂ ȘI
TRANSFORMARE A CULTURII
ORGANIZAȚIONALE

Crearea echipei de proiect (echipă diversă de stakeholders relevanți în organizație) și
pregătirea informațiilor necesare pentru implementare
Designul transformării (1 zi acompaniați de coach)
Setare obiectiv transformare și indicatori de reușită (kpi cantitativi și calitativi)
Design sau re-design de procese care susțin transformarea (Exemplu: recrutare,
procesul de onboarding și procesul de management al performanței) 
Crearea de practici de antrenare și cultivare a unui mindset deschis la diversitate și
colaborare (6-8 ore alocate)
Crearea planului  de acțiune al echipei de proiect, care include momentele de check-in
în proiect și monitorizarea progresului II. 

Alinierea organizației cu principiile incluziunii si ale
diversității 
(proces complet)
Alocarea mai multor zile, pe parcursul întregului an, pentru acompanierea de către coach
a echipei de proiect în implementare și crearea de workshopuri dedicate antrenării noului
mindset I. 
I. Început de proces:

1.
2.

3.

4.

"WE DO IT FOR YOU"
implementăm noi pentru tine

Comunicarea proiectului în organizație
Implementarea proceselor și întâlniri de  check-
in și monitorizare a progresului față de obiectiv
(și recalibrare a acțiunilor dacă este cazul)
Aprecierea reușitelor (anunțarea și celebrarea
lor)
Campioni ai diversității și incluziunii (modele) 

Evaluare rezultate atinse
Obiective setate pentru următorul nivel de
dezvoltare și indicatori de reușită
Planul de acțiune

II. Mijloc de proces (întâlniri în echipa de proiect,
acompaniate de coach, de 1-2 ore/lună)

III. Final de proces  (întâlnire în echipa de proiect de
2-3 ore)

1900 Euro / zi
Ideal este să fie un proces de minim 1 an, numărul
de zile va fi stabilit în funcție de obiective și evoluție
și va fi comunicat anterior, după analiza companiei



55 STUDII DE PIAȚĂ

de la 500 Euro
(Studiile pot fi customizate în funcție de obiectivele departamentului / colegilor care beneficiază de rapoartele finale)

Imagine de angajator externă și benchmarking cu alți angajatori

Alinierea comunicării cu realitatea percepută de candidați în această perioadă 

Așteptări candidați

"WE DO IT FOR YOU"
implementăm noi pentru tine



66 COMUNICARE EXTERNĂ ȘI
POZIȚIONARE

Promovare și menționare în campania generală a proiectului, astfel încât să ajutăm cât mai mulți candidați să ajungă la mesaje despre
compania voastră ca susținător al proiectului
Poziționarea voastră ca o organziație incluzivă, pe care o recomandăm, pentru a ajuta candidații să afle care sunt companiile cu valori similare,
în care este apreciată experiența lor

Informații și materiale (primite de la voi sau create cu ajutorul specialiștilor noștri în branding), pentru promovare și comunicare de brand
Campanie dedicată de recrutare (opțional) pe unele roluri greu accesibile

Promovare ca susținători ai proiectului

Campanie de promovare dedicată

de la 500 Euro
Vezi toate pachetele pentru această categorie în pagina următoare

"WE DO IT FOR YOU"
implementăm noi pentru tine



SITE-URI:

SOCIAL MEDIA:

DIRECT MAILING:

Logo pe site-ul oficial 3 luni - secțiunea Bronze6 luni - secțiunea Silver9 luni - secțiunea Gold12 luni - secțiunea Platinum

Pagină a companiei tale pe site - microsite dedicat (descriere,
video etc.) - ca angajator recomandat

Interviu video pe site

Interviu scris pe site

Poveste de succes din companie pe site în format video

Logo pe bannerele de pe site

Logo pe bannere de pe site-urile partenerilor

Campanie dedicată în social media - constant noutăți de la voi

Logo și menționare în social media

Video promovat în social media

Logo și menționare în newsletterele proiectului

Insert anunț special în newsletterele proiectului

Logo și menționare în newsletterele partenerilor

12 luni

1-3 interviuri

1-3 interviuri (idem)

1-3 povești (idem)

da

da

12 luni

12 luni

da

da

da

da

GOLD - 10.000€ SILVER - 5.000€ BRONZE - 1.800€ BASIC - 500€

EVENIMENTE: Speech la evenimente (online sau offline, în fcț de circumstanțe) - ex.: seria
”Conversațiile Angajez45+ - cu candidații”

2 roluri

PR:

Invitație cu interviu dedicat

RECRUTARE:

3 evenimente 2 evenimente 1 eveniment

da da da

Menționare în comunicatele de presă da da da da

Postare joburi în număr nelimitat pe site-ul proiectului + pe grupul
”Comunitatea Angajez 45+” din Facebook, în număr nelimitat

Postare gratuită joburi pe site-urile de joburi partenere (Undelucram.ro)

Campanie media dedicată pentru joburile tale
Paid promo (online ads creation and management) pentru joburile tale (ex:
Facebook Ads, Google AdWords etc.) - câte o lună dedicată pentru fiecare rol 

Folosirea ”Dora, robotul tău de recrutare” - HappyRecruiterBONUS: 1 lună 1 lună 1 lună 1 lună

Promovare în proiectul Internship 45+ (opțional) da da
da da da da

1 rol

da da da da

PODCAST:

9 luni

9 luni

9 luni

6 luni

6 luni

6 luni

1-2 interviuri

1-2 interviuri (idem)

1-2 povești (idem)

1 interviu

1 interviu

1 poveste

da

3 luni

3 luni

da

da

da

da

da

da

da

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

66 COMUNICARE EXTERNĂ ȘI POZIȚIONARE (continuare)



+ 4 0  7 2 4  4 3 3  6 6 7

www.angajez45plus.com

Vrei să beneficiezi de proiect? Plata ta poate fi sub
forma unei sponsorizări către ONG-ul din spatele

proiectului. Contactează-ne pentru detalii!

angajator45plus@gmail.com

http://www.angajez45plus.com/

