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BRANDING
PERSONAL
Ce este și cum îți poți
construi un brand
personal care să te ajute
în carieră?

Ai fost vreodată curios să îți introduci numele în căsuța de căutare a
Google și să vezi ce rezultate sunt generate? E important să știi care este
imaginea ta în mediul online și să îți construiești una care să reflecte
cine ești cu adevărat.

Dacă dorești să deții controlul asupra propriului brand, îți vom împărtăși
câteva aspecte cheie care te vor ajuta să comunici clar ce te face valoros,
special și diferit în cadrul comunității sau industriei în care activezi. Chiar
dacă ești la început de drum, un brand personal bine creionat te poate
ajuta să atragi atenția angajatorilor sau posibililor parteneri pentru
inițiative antreprenoriale, vei ști cum să îți evaluezi abilitățile și să ai mai
multă încredere în cunoștințele și competențele tale. 

În prima ediție a acestui newsletter ți-am pregătit o colecție de
instrumente și sfaturi care să te îndrume în acest proces de construire a
brandului personal, să îți stabilești obiective clare, să planifici și să îl
promovezi pe canalele de comunicare potrivite. 
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DE UNDE ÎNCEPI?
Fundația oricărui brand personal este autenticitatea: abilitatea
de a-ți exprima calitățile, talentele și abilitățile pe care le ai
într-un mod onest. 
În continuare ți-am pregătit trei pași care să te ajute să înțelegi
mai bine cine ești și ce vrei să faci în viitor. 
Pasul 1: Identifică-ți valorile
Valorile sunt busola vieții tale. Ele sunt parte integrate din tine
și cele care te ajută să iei cele mai bune decizii. Așa că
gândește-te la oameni, emoții și situații din trecut care ți-au
adus o stare de bine și de fericire pentru că de cele mai multe
ori așa îți identifici cel mai ușor valorile și să faci o listă. 
Pasul 2: Prioritizează-ți valorile 
Managerii de resurse umane, antreprenorii sau fondatorii
organizațiilor nonprofit sunt în căutarea unor colegi care au
valori similare cu cele ale organizațiilor pentru că astfel nevoile
tale se vor alinia mai ușor cu cele ale angajatorului și te vei
adapta mai ușor la noul rol. Probabil că ai observat în pasul
anterior că nu toate valorile identificate cântăresc la fel. Așa că
verifică lista și identifică care sunt cele mai importante pentru
tine. Scopul construirii unui brand personal nu este doar să îți
găsești un loc de muncă sau să crești în cadrul unei companii.
Este despre a fi împlinit și fericit cu viața ta profesională. 
Pasul 3: Descoperă ce pasiuni și hobby-uri ai
Pasiunile și hobby-urile îți dau energie și îți aduc împlinire.
Identifică-ți pasiunile și fă-ți un scop din a le transforma sau a
le integra în viața ta profesională. Atât valorile, cât și hobby-
urile te pot ajuta să îți creezi ulterior o viziune, unde vrei tu să
ajungi sau cine vrei să devii în 2, 5 sau chiar 20 de ani. Odată
ce ți-ai identificat pasiunile, îți va mai ușor să alegi un tip de
carieră care să te împlinească și să te ajute să fii fericit. 
Pasul 4: Identifică-ți trăsăturile
Trăsăturile pot fi definite ca aspect unice ale personalității tale
care definesc cine ești, care le arată celorlalți cum gândești și
ce simți. Ca să le identifici, îți sugerăm să parcurgi următorul
test: https://bigfive-test.com

Care sunt cele mai
puternice valori
personale? 
Ce te pasionează? 
Ce te motivează? 
Unde te vezi în cinci ani? 
Ce este important pentru
tine? 
Ce contribuții pot să aduc
în comunitatea mea și
lumii întregi? 
Ce cuvinte ți-ar plăcea să
folosească ceilalți ca să te
descrie? 
Cum te-ai descrie pe tine
în 4-5 cuvinte? 
Dar dacă ar trebui să
alegi un singur cuvânt
care să te descrie din
perspectivă profesională,
care ar fi acela? 

Pasul 5: Explorează cum te
percep prietenii, familia și
colegii 
Ultimul pas este să discuți cu
cei apropiați pentru că, desi
este important să te poți
evalua singur, opiniile celor
care au interacționat foarte
mult cu tine în trecut sunt la
fel de relevante. Abordează-i
și întreabă-I cum te percep,
dacă îți pot define valorile,
pasiunile și trăsăturile. S-ar
putea să ai surprize și
percepțiile celor din jur să
fie diferite față de cele pe
care le ai tu. 

Pasul 6. Adună-le pe toate și
crează-ți o descriere. 
Ți-am pregătit un set de
întrebări care să te ajute să
îți faci o descriere. 

Acum că știi cum să începi,
explorează mai departe cum
să îți construiești un brand
personal online în următorul
articol. 

https://bigfive-test.com/


BRANDING PERSONAL ONLINE
Profilul tău de social media (Facebook, Tik Tok, Linkedin sau Instagram) este un instrument foarte util de
a-ți construi un brand personal. Mai mult, rețelele de socializare au comunități mari și e recomandat să fii
activ în cele care sunt relevante pentru industria ta. 

Amprenta ta digitală poate fi construită cu sprijinul unor elemente precum: website sau blog, profilul de
social media, fotografii profesioniste sau semnături de email. Dacă le acorzi atenție, pot să dea
credibilitate brandului tău personal. Această reputație și recunoaștere poate să vină și din colaborarea cu
alte persoane care activează în același domeniu. 

Elementele unui brand personal online

Website/blog

Să îți creezi propriul website este la fel de important, dacă nu și mai important. Dacă este ceva care chiar
te poate diferenția de ceilalți candidați este un website de prezentare. Însă acesta va avea nevoie de un
aspect profesionist și conținut de calitate. Iar instrumente gratuite precum Google Sites fac tot acest
proces să pară floare la ureche. Îți recomand să fii atent la pagina Despre tine unde poți adăuga o
descriere creativă și să îți creezi un obicei din a scrie și a împărtăși cu ceilalți informații bune. 
Dacă te simți mai confortabil cu ideea de vlog, explorează câteva vlogguri pe care le admire și vezi cum
sunt construite. 

Pozele de profil

Fotografiile pe care trebuie să le selectezi pentru a le
folosi pentru conturile tale de social media, CV-uri,
portofolii sunt foarte importante pentru brandul personal.
Acestea pot influența un angajator atât într-un mod
pozitiv, cât și negativ. Îți recomandăm să depui un efort și
să îți faci o colecție mica de fotografii profesioniste pentru
că prima impresie chiar contează. Iar pe rețeaua de
socializare Linkedin, fotografia ți-ar putea afecta
oportunitățile care ar putea apărea din partea
angajatorilor. 

Conform unui studio, persoanele care recrutează au
obiceiul de a petrece 19% din timpul lor pe profilele
sociale ale candidaților și de a se uita la poza și mult mai
puțin pe experiența profesională sau competențele pe
care le deții. Așa că o fotografie bună, clară, actualizată, ar
putea deschide uși. 



Semnătura digitală

Semnătura din email poate fi considerată o carte de vizită – mica, simplă, însă esențială pentru brandul
tău personal și permite celorlalți să se conecteze cu tine pe rețelele de socializare profesioniste precum
Linkedin. 
Cum arată o semnătură bună?
1.Conține link-uri active către website, profilul de Linkedin
2.Include toate informațiile de contact într-un mod ușor de parcurs
3.Este compatibilă cu alte dispozitive media. 

Un instrument ușor de folosit este WiseStamp. Cu ajutorul acestuia poți să îți personalizezi semnatura
digital cu doar câteva click-uri. Când ești gata, poți să o imporți în adresa ta de email. 

LinkedIn este o rețea profesională excelentă în care se pot conecta o mulțime de oameni care
lucrează în aceeași industrie. Este un loc bun în care îți poți împărtăși ideile, unde alte persoane pot
contribui la ele, unde puteți găsi comunități profesionale sau puteți explora oportunități de job-uri din
România sau străinătate. Mai mult, profilul personal de Linkedin poate fi considerat un CV digital
detaliat și o carte de vizită eficientă. 

De ce să îți faci un cont pe LinkedIn în primul rând?
Cu cât ai access la informații din industria în care dorești să activezi, cu atât este mai ușor să iei
decizii importante care îți pot influența viitorul. Mai mult, un cont de Linkedin te va ajută să compari
mai ușor locurile de muncă, să înțelegi care sunt așteptările angajatorilor, să înțelegi care sunt
competențele dorite de angajatori sau care sunt cele mai noi tipuri de joburi. LinkedIn te poate ajuta,
de asemenea, să afli mai multe despre aceste locuri de muncă, despre modul în care funcționează, să
aplici direct la joburile disponibile și să interacționezi cu departamentele de resurse umane ale
companiilor și să primești sfaturi din partea acestora. Atunci când ești activ pe Linkedin, vei fi mai
ușor de observat de către recrutori. 

LINKEDIN – NU EȘTI NICIODATĂ PREA
TÂNĂR PENTRU O REȚEA
PROFESIONALĂ



Cum se face un profil pe Linkedin?

Alege-ți o fotografie profesională
Profilele cu fotografii adecvate vor încuraja mai mulți recrutori să vină pe profilul tău. Așa că alegeți
faine și culori care să se potrivească cu personalitatea și industria în care doriți să activați, cu
fundaluri neutre. 
Crează un titlu și un rezumat captivant
Încearcă să te descrii în maximum 25 de cuvinte, însă bine alese, astfel încât să atrageți atenția
experților din departamentele de resurse umane. Împărtășește ce te entuziasmează și pasionează
acum într-un mod succinct, sau ce ai vrea să faci în viitor. Ai nevoie de idei? Aruncă o privire la
profilurile altor studenți sau tineri pe care îi admiri deja sau care sunt în rețeaua ta de contacte. 
Împărtășește-ți experiența
Adaugă în profil joburile sau oportunitățile de voluntariat pe care le-ai avut până acum, precum și o
scurtă descriere a responsabilităților și rezultatelor pe care le-ai avut.  Poți chiar să adaugi proiecte,
fotografii sau portofolii asociate cu joburile precedente. 
Solicită recomandări 
Recomandările sunt binevenite pentru că sporesc credibilitatea profilului și expertizei tale. Poți
aborda persoanele cu care ai lucrat îndeaproape în trecut și să le rogi să îți scrie o recomandare. Este
mai simplu decât crezi: poți să faci o listă cu maximum 10 persoane cu care ai lucrat bine în trecut și
despre care consideri că au rămas cu o impresie pozitivă despre tine. Pot fi colegi, manageri,
profesori. Apoi le adresezi un email sau un mesaj pe Linkedin prin care poți să îi rogi să îți facă o
recomandare. 
Personalizează-ți adresa URL
Adresa URL LinkedIn ar trebui să arate astfel: linkedin.com/in/numele tău. Dacă numele tău este luat,
încearcă o combinație cu inițiale sau altfel.
Construiește-ți o rețea puternică 
Majoritatea ofertelor de muncă nu sunt publice. Așa că este bine să faci parte dintr-o rețea și să îți
extinzi contactele, indiferent dacă ești sau nu în căutarea unui loc de muncă în prezent. Nu în ultimul
rând, fii un utilizator activ. Odată ce profilul tău este complet, nu-l abandona. E bine să îți extinzi
rețeaua, să aderi la comunități și să contribui, să ceri sfaturi, să împărtășești postări sau articole. 

Ne vedem pe LinkedIn!


