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Laborator -  Căutarea oportunităților de angajare în rețelistică și IT  
Nota Instructorului: Textul de culoare roșie sau evidențierile cu gri indică faptul că textul apare doar în copiile 
instructorului. 

Obiective 

Partea 1: Căutarea oportunităților de angajare 

 Identificați oportunitățile curente de angajare în rețelistică care se află pe piața cererii. 

 Explicați valoarea certificărilor Cisco pe piața muncii. 

Partea 2: Reflectați pe baza căutărilor 

 Identificați tendințele curente de angajare din IT/Rețelistică. 

 Identificați aptitudini și certificări de carieră viitoare din domeniul rețelisticii. 

 Identificați căi adiționale de carieră din domeniul rețelisticii. 

Condiții/Scenariu 

Locurile de muncă din Tehnologia Informației (IT) și rețelistică sunt în continuă creștere.Majoritatea 
angajatorilor solicită forme de certificare standard, diplome universitare sau alte calificări pentru potențialii lor 
angajați, în special pentru cei cu experiență limitată.Certificarea Cisco pentru CCNA este un certificare 
cunoscută pentru începătorii din rețelistică respectată în această industrie.Există mai multe niveluri adiționale 
și tipuri de certificări Cisco pe care cineva la poate obține, iar fiecare certificare poate spori oportunitățile de 
angajare, precum si salariul. 

În acest laborator, veți căuta câteva locuri de muncă, pentru a descoperi ce tipuri de locuri de muncă din 
rețelistică și IT sunt disponibile; ce aptitudini și certificări sunt solicitate și ce dimensiunile ale salariilor sunt 
asociate cun diferite titluri ale locurilor de muncă. 

Resurse necesare 

 Dispozitiv cu acces la Internet 

Part 1: Căutarea oportunităților de angajare 

În Partea 1, veți folosi un navigator web pentru a vizita următoarele site-uri populare cu oportunități de 
angajare: monster.com și salary.com. 

Step 1: Deschideți un navigator web și mergeți la un astfel de site. 

La adresa URL tastați: http://monster.com și apăsați pe Enter. 

Notă: Pentru a căuta locuri de muncă în afara SUA, folosiți următorul link pentru a căuta în țara 
dumneavoastră: 

Field Code Changed
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Step 2: Căutați joburi din domeniul rețelisticii. 

a. Tastați cuvântul Rețea/Network în caseta cu titlul jobului.Observați că site-ul oferă sugestii senzitive la 
context în funcție de cuvintele cheie introduse.Dați clic sau finalizați tastarea de cuvinte, Network 
Administrator (Administrator de Rețea) și dați clic pe butonul de Căutare (vedeți imaginea de lângă). 

 

b. Observați rezultatele căutari: 
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c. Acum concentrați căutarea prin adăugarea de termeni în câmpul corespunzător cuvintelor cheie.Încercați 
termeni precum Cisco CCNA, CCNP, CCNA Security, CCNA Voice, etc. 

d. Acum încercați să rafinați căutarea adăugând diferite locații geografice.Ați găsit locuri de muncă în 
locațiile introduse? 

____________________________________________________________________________________ 

Răspunsurile vor varia. 

e. Încercați să căutați pe un alt site.Mergeți la http://salary.com și dați clic pe butonul de căutare din bara de 
meniu. 

Notă: Pentru a căuta salarii în afara SUA, folosiți următorul link pentru a căuta în țara dumneavoastră: 
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f. Acum adăugați un termen de căutare precum Tehologia Informației în câmpul pentru titlul jobului și dați 
clic pe Submit (Înregistrare). 
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g. Îm imaginea de mai jos puteți observa numărul mare de rezultate care se potrivesc cu criteriul de 
căutare.În coloana din stânga există și instrumente ușor de folosit pentru rafinarea căutării. 

 

h. Petreceți timp căutând joburi și uitându-vă prin rezultatele căutării.Observați ce aptitudini sunt necesare 
pentru diferite titluri de joburi și dimensiunile salariilor de început. 

Part 2: Reflectați pe baza căutărilor 

În Partea 2, veți răspunde la întrebări pe baza căutărilor efectuate. 

a. Ce titluri de joburi ați căutat? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

b. Ce aptitudini sau certificări erau cerute? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

c. Ați găsit locuri de muncă despre care înainte nu știați că există? Dacă da, care sunt acelea? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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d. Ați găsit locuri de muncă de care sunteți interesat? Dacă da, care sunt acelea și ce aptitudini sau 
certificări erau necesare? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 


