
SĂ-MI SCHIMB CARIERA!

câteva sfaturi utile

VREAU



Fii forța care generează schimbarea 
și nu bariera care o oprește!



Bună, sunt Amalia Sterescu şi cred în furtuni. Mai cred în puterea experienţei: pe mare 
zbuciumată şi vreme rea învaţă navigatorii meserie, nu pe mări calme şi liniştite. Orice 
furtună e o provocare să te reinventezi şi îţi răsplăteşte apoi îndrăzneala cu fiecare nou 
tărâm descoperit.

Mi-am aşezat fundaţia experienţei profesionale pe uscat, într-un loc înalt şi stabil, dar nu 
departe de provocările mării. Îmi urmez viziunea cu încredere și claritate, iar lumina ei 
este un ghid sigur ce serveşte multor exploratori îndrăzneţi.

Furtună pe mare? Nu-ţi pierde cumpătul. Învaţă să-ţi ajustezi velele şi ia-ţi un reper ferm 
şi vizibil de departe.

Eu n-am ajuns aici dintr-o dată, nu am fost pusă la conducerea unei echipe internaţio-
nale dintr-o întâmplare şi nici nu te trezeşti Senior Executive într-o bună dimineaţă. 
Ce promovez eu este munca pas cu pas şi interes autentic pentru ce faci, dezvoltarea 
personală ceas cu ceas, construcţia durabilă: cu fundaţie stabilă, liant bun şi materiale 
de calitate.

Găseşte-ți talentul, creşte-ţi abilităţile şi îngrijeşte-te de ce ai construit iar rezultatul va fi 
vizibil de departe şi un reper valoros pentru oricine.

Găseşte-ţi Misiunea!

Povestea 
mea
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E dimineață, parcă nu vrei să te dai jos din pat. Gândul că trebuie să mergi din nou 
la acel job, cu acel șef, cu acele targeturi presante, îți taie din start orice avânt. Nici 
dimineața nu mai pare atât de frumoasă, iar traficul îngreunat nu face decât să mai 
adauge un surplus de nemulțumire la starea ta. Cu chiu, cu vai ajungi la birou, îți 
deschizi laptop-ul, email-ul, calendarul, Facebook-ul, LinkedIN-ul, About.me-ul  & 
CO, site-urile de știri și afișezi o imagine ocupată, însă gândurile tale sunt departe... 
Corpul tău e ca într-o cușcă, dar mintea ta e liberă să viseze... Ignori telefonul care 
sună non stop, colegul care te pândește la ușă doar să-i faci semn să intre, reminder-
urile ce țiuie repetabil din 5 în 5 minute, ignori până și cifra aia mare cu USD la 
final pe care ți-ai scris-o mare pe flipchart ca să ți se întipărească pe retină: targetul 
lunar de care depinde comisionul tău și al echipei tale... Și visezi – ce ar fi dacă...

Ce-ar fi dacă mâine ți-ai da demisia? Ți-ai lua un an sabatic ca să vezi lumea sau să 
te dumirești ce vrei de la viață... Hm... creditele, copiii de acasă nu-ți permit asta, 
realitatea e ca un duș rece de multe ori.

Ce-ar fi dacă, totuși, ți-ai da demisia și ai porni o afacere pe cont propriu? Nu ți-e 
clar de unde ar trebui să începi și nici ideea aceea mareață de afaceri nu ți-a venit 
încă, însă știi că poți face atât de multe lucruri... Ai atât de multe exemple în jurul 
tău care funcționează și te suprinzi cum îi admiri în tăcere pe acești oameni ce au 
avut curajul să facă ceea ce tu nu îndrăznești acum…

Ce-ar fi dacă ți-ai da demisia și ți-ai lua un job nou, atractiv și mai bine plătit, un 
job care să îți dea șansa să înveți, să călătorești, să îți poți pune în aplicare spiritul 
intraprenorial... Nu ai mai fost la interviu de ceva ani, nici CV-ul tău nu e în mare 
formă iar profilul de pe LinkedIN e prăfuit de-a dreptul. Nu ți-e prea clar de unde 
să începi, dar ar fi o opțiune...

Sigur, ai mai avea și opțiunea să nu îți dai demisia și să te muți lateral în organi-
zație într-un alt rol, cu un alt șef și altă echipă. Dar cum? Job-urile bune nu prea 
se postează pe Intranet, network-ul tău intern lasă de dorit, nu socializezi suficient 
intern, lumea nu prea te cunoaște și foarte puțini îți cunosc competențele…

În loc de prefață...
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Visarea aceasta continuă și în timpul primei ședințe, te surprinzi frământându-te 
și în 1:1-ul pe care îl ai cu unul dintre subordonații tăi. Adevărul e că nu te mai 
suporți așa. Devii toxic pentru cei din jur, ești toxic pentru tine însuți. Însă anxi-
etatea legată de schimbarea carierei e din ce în ce mai combătută de dorința ta din 
ce în ce mai accentuată de a face ceva, ALTCEVA, căci simți că așa nu mai poți 
funcționa la parametrii de maximă performanță. Simți că locul tău nu mai e ACO-
LO. Te întrebi prea des: Ce  caut eu aici?

Te regăsești în această situație? Atunci merită să citești mai departe. Personal am fost 
în acel punct, după cum ți-ai dat deja seama, și am reușit să fac o tranziție de suc-
ces, să o iau practic de la zero înarmată cu o mare dorință de a reuși, cu pasiune, cu 
câteva strategii bune, cu viziune și multă, multă muncă.

Astăzi îți dau câteva sfaturi care să te ajute cu un răspuns la întrebarea: Vreau o 
schimbare în carieră, de unde să încep? Dacă ai nevoie de mai mult suport mă 
poți contacta oricând la office@amaliasterescu.ro 
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1. Ia-ți o zi liberă în care să stai de vorbă cu tine
Pune pe hârtie tot ceea ce știi tu să faci foarte bine, toate punctele tale tari, toate 
acele aspecte ce te diferențiază față de alți profesioniști ca tine! 

Punctele tale tari/Competențe de nișă
1.
2. 

3. 

Puncte slabe ce pot fi îmbunătățite rapid
1.
2.
3.

Oportunități
1.
2.

3.

Amenințări
1.
2.

3.

Concluzii

10 pe care îi poți face în demararea 
procesului de schimbare în carieră/jobPași 

• Nu-i așa că văzând această listă lungă de atuu-uri și competențe parcă ne 
motorizăm ceva mai bine în drumul spre schimbare?
• Ai vrea ca activitatea/business-ul/rolul pe care vrei să-l faci mai departe să te ajute 
să-ți pui în evidență aceste competențe deja exersate sau... nu… 
• Te-ai plictisit, dorești să faci ceva cu totul nou ce nu are nicio legătură cu 
specializările pe care le-ai acumulat până acum?

Adaugă răspunsurile tale la secțiunea Concluzii.
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2. Dacă răspunsul este ”Vreau să fac altceva utilizându-mi 
competențele și specializările actuale” atunci pune pe hârtie 
toate opțiunile pe care le-ai putea avea pentru a iniția 
schimbarea:

a) Pot face ceva diferit, cu aceleași competențe și specializări, dar în interiorul orga-
nizației actuale;

Argumente pro

Argumente contra

b) Pot face ceva diferit, cu aceleași competențe și specializări, dar în altă organizație;

Argumente pro

Argumente contra

c) Pot face ceva diferit, cu aceleași competențe și specializări pornind un business 
propriu sau asociindu-mă cu un business existent.

Argumente pro

Argumente contra

Concluzii
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3. Hobby-urile, pasiunile, domeniile care crezi că te 
pasionează
Dacă dorul de schimbare și de ieșire din rutină e atât de mare încât vrei o schimbare 
majoră în care DIFERIT chiar e cu totul altceva decât ce făceai până acum, atunci 
pune pe hârtie toate hobby-urile, pasiunile, domeniile care crezi că te pasionează și 
în care ai putea deveni foarte bun în foarte scurt timp.

Lista pasiunilor, hobby-urilor actuale pe care le-ai putea transforma în sursă de 
venit:

Lista hobby-urilor/domeniilor pe care le-ai putea explora și a persoanelor ce te-
ar putea îndruma/mentora:

Lista resurselor (programe de instruire, cărți) ce ți-ar putea accelera nivelul de 
pregătire pe domeniile selectate:



8www.amaliasterescu.ro

4. Cum stai cu finanțele? 
Cât de tare îți permiți să riști și cât poți rezista fără un venit sigur din economii? 
Am întâlnit mulți profesioniști dornici de schimbări ample, însă situația financia-
ră instabilă, creditele, școlile copiilor sau alte obligații financiare îi forțau să facă 
compromisuri și să rămână în job-uri pentru salariu și nu neapărat din pasiune. Pe 
termen lung, această situație creează în interior multiple frustrări care devin toxice 
atât pentru cei din jur, dar mai ales pentru persoana în cauză.

a) Îți permite starea financiară să reziști un an fără salariu? Atunci îți poți permite 
câteva luni/un an sabatic în care (să) te poți gândi mai bine la cum dorești să arate 
drumul vieții tale de aici înainte; îți poți lua acea pauză mentală care te va ajuta să te 
detașezi și să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă, poți apela la consultanți care să 
te ghideze, poți călători, poți fi expus la culturi și situații noi de unde poți culege un 
bagaj interesant de idei. Știu, este o soluție mai puțin adoptată în România, însă cei 
care au încercat au avut numai aspecte bune de comentat.

Este aceasta o opțiunea pentru tine?
a) DA
b) NU

b) Îți permite starea financiară sa reziști o vreme, însă nu vrei o pauză în activitate; 
ești cu motoarele pornite, gata de acțiune. Atunci asigură-te că cei din jurul tău 
îți înțeleg dorințele, planurile, arată-le care vor fi implicațiile din punct de vedere 
financiar, strânge parteneriatele existente căci vei avea nevoie de mult sprijin în in-
tervalul care urmează, mai ales moral. Planul A, dar și planul B trebuie să fie foarte 
bine puse la punct astfel încât să înțelegi clar care îți sunt limitele financiare și care 
sunt granițele în care vrei să operezi, care e dimensiunea riscului pe care ți-l poți 
asuma fără să dai complet peste cap viața familiei tale.

To do list:
• Cum vei comunica schimbarea pe care intenționezi să o faci în carieră familiei 
și celor apropiați? Cum te vei asigura de suportul lor? Care ar putea fi eventualele 
riscuri/bariere pe care le anticipezi acum?
• Te gândești să îți iei un mentor sau un coach care să te ghideze în această tranziție? 
Care ar fi cele 2-3 nume pe care le-ai lua în considerare?

Concluziile tale
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c) Nu ai resurse financiare, ba mai mult, creditul acela nu-ți permite să ai un venit 
mai mic decât ai acum? Atunci soluția unei mutări laterale în interiorul organizației 
e mai puțin riscantă, te vei mișca într-o organizație pe care o cunoști, într-un net-
work deja format, nu vei avea prea mari surprize. Poți risca alegând un job la fel de 
bine plătit sau chiar mai bine în afara companiei, însă asigură-te că ai toate info-
mațiile necesare din interior înainte de a spune DA unei noi oferte. Evident, dacă 
ceea ce simți e doar nevoia de fugă de rutină, îți poți menține job-ul curent și poți 
opta să te implici în diverse proiecte în afara job-ului, de unde poți obține surse 
suplimentare de venit sau poți acumula noi competențe.

Alege opțiunea ta:
a) Mutare laterală în organizație;
b) Promovare ierarhică în organizație – stabilirea unui plan de acțiune în acest sens;
c) Job/rol nou  în altă organizație;
d) Menținere job curent și implicare în proiecte adiționale extra job.

5. Care ți-ar putea fi aliații în marea schimbare? 
Care vor fi acele persoane de suport la care te vei putea duce pentru un sfat sau 
sprijin moral? Din experiență proprie, vei avea multe momente în care vei fi doar 
tu singur cu viziunea și planul tău. Vei avea atât de multe opinii în jurul tău care îți 
vor spune: „Nu e bine”, „Nu o face”, „Riști”, încât trebuie să pleci însoțit la drum 
de două calități importante: FOCUS și PERSEVERENȚĂ. Multe aspecte vor avea 
tendința să te deraieze de la planul tău: volumul de muncă curent, familia, (sau alți) 
„binevoitori” – însă TU ești cel care va trebui să dirijeze schimbarea în direcția pe 
care ți-o dorești și de cele mai multe ori TU va trebui să fii cel mai bun avocat al 
tău.

To do list: 
• Care sunt persoanele ce pot juca rol de susținători, mentori, parteneri strategici?
• Cum le comunici intenția de schimbare și cum le ceri suportul?
• Care va fi modul în care intenționezi să păstrezi un bun echilibru viață personală/
viață profesională, ținând cont că orice tip de început – fie el start-up antreprenorial 
sau rol nou – implică eforturi suplimentare și o echilibristică mai bună între roluri? 

Concluzie
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6. Cum stai la capitolul networking, indiferent că vorbim 
de networking intern (în organizație) sau extern (în afara or-
ganizației în care funcționezi)?

a) Cât de des te duci la evenimente de networking?
b) Câte contacte actualizate are baza ta de contacte?
c) Câte contacte strategice ai și de care te-ai putea folosi imediat?

Dacă baza ta de contacte înseamnă niște cărți de vizită pe care le-ai aruncat într-un 
sertar acum foarte mult timp, e cazul să te „reactivezi”.  Mergi la evenimente de 
business, fă follow-up la contactele noi și pune-ți în agendă o zi pe săptămână în 
care îți propui să te dedici cunoașterii de contacte noi, inițierii procesului de con-
struire a unei relații de business durabile. Valabil și pentru situațiile în care dorești 
să-ți schimbi job-ul: stabilirea unor întâlniri cu recruiterii importanți din piață sau 
cu cei ce îi pot influența îți poate fi de mare folos.

Răspunde-ți la următoarele întrebări :
• Care este stilul tău actual de networking?
• Care este obiectivul tău de networking pe 2015?
• Câți membri are rețeaua ta de contacte? Dar rețeaua online?
• Cum faci alegerea de a merge la evenimentul x de business networking și nu la 
altul?
• Ce înțelegi prin a face networking la un eveniment?
• Dacă trebuie să te prezinți în 10 cuvinte unei persoane noi, ce formulă folosești în 
mod curent?
• Ai cărți de vizită actualizate?
• Câte contacte strategice are rețeaua ta de contacte în prezent? Cum le „îngrijești”?
• Contează câte cărți de vizită ai strâns la un eveniment? Ce faci cu ele când ajungi 
acasă/la birou?

Care sunt acțiunile pe care urmează să le desfășori astfel încât să devii un networker 
mai bun?

1.

2.

3.
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7. Cum stai la capitolul personal branding? 

Răspunde-ți onest la următoarele întrebări:
a) Cât de actualizat este profilul tău de pe LinkedIN? 
b) Ce rank ai în cadrul rețelei tale? Adică dacă te duci pe butonul din dreapta lui 
Who view my profile, intitulat „How you rank for profile views”, pe ce loc ești azi 
în rețeaua ta? Răspunsul îți va spune multe.
c) Cum arată CV-ul tău și cât de actualizat este el?
d) Dacă cei cu care lucrezi ar fi întrebați despre competențele tale, cum crezi că te-ar 
descrie? Ai o formă de feedback primită recent?
e) Ce prezență online ai? Dacă dai căutare pe Google după numele tău, câte afișări 
ai? Există informații care ți-ar umbri imaginea profesională?
f ) Câte articole/lucrări de specialitate ai scris? Sunt ele accesibile online?
g) Ai un blog personal sau o platformă unde poți comunica online despre expertiza 
și competențele tale?
h) Ai niște fotografii de profil profesionale?
i) Ce scrie pe cărțile tale de vizită? Dar pe viitoarele ce ți-ai dori să scrie? 
j) Cât de distinct este brandul tău online? Folosește acest Online ID calculator și vei 
avea niște informații interesante:
http://www.reachpersonalbranding.com/support/online-id-calculator/

Concluziile tale

8. Promovează-ți expertiza și vinde-ți subtil abilitățile/
competențele/serviciile prin public speaking!
Din experiența personală reconfirm faptul că atunci când vrei să îți cultivi brandul 
personal ești într-o tranziție și vrei ca lumea să te perceapă cu noul rol și nu cu 
eticheta veche. Când vrei să îmbini acest efort de „popularizare” cu cel de business 
networking, a merge pe scena unor evenimente de business atent alese și a face 
public speaking consecvent este un canal minunat pentru a-ți realiza obiectivele 
imediate: expunere, cultivare personal branding, networking!
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Care este situația în care te regăsești?
8.1) Nu ai avut expunere la public speaking și nici macăr la prezentări de busi-
ness, te simți anxios(ă) și crezi că ai nevoie de ajutor imediat. 
Soluție: prin programele  www.publicspeakingschool.ro de o zi, două zile sau 6 luni 
îți poți depăși cu succes temerile legate de public speaking sau te poți dezvolta cu 
ajutorul unui coach specializat în regim 1:1.

8.2) Ai avut ceva expunere, ai făcut prezentări de firmă, dar nu ai ținut discur-
suri în fața unor audiențe mai mari de 50 de persoane.
Opțiuni:
- Identifică subiectele pe care tu le-ai putea aborda ca public speaker, ariile de exper-
tiză cu care te-ai simți confortabil.
- Fă cunoscute aceste tematici pe care le-ai putea aborda împreună cu profilul tău 
profesional unor organizatori de evenimente pentru a genera viitoare angajamente 
ca speaker; 
- Identifică multitudinea de roluri pe care le joci în viața de zi cu zi și asigură-te că 
dai savoare speech-urilor tale folosindu-te de toate poveștile interesante ce țin de 
rolurile tale.
- Fă un mini training cu un coach specializat. 

8.3) Ești un speaker frecvent, ești obișnuit cu discursuri frecvente în fața unor 
audiențe largi de peste 100 de persoane. 
Întrebări:
- Care este „nișa” ta actuală ca public speaker și cum faci tranziția către noua 
etichetă și noua nișă unde vrei să te perceapă lumea ca un expert în domeniu?
- Care sunt angajamentele la care răspunzi prezent constant ca public speaker? Te 
vor ajuta ele să îți promovezi noua imagine/noul rol sau e nevoie să cauți eveni-
mente mai potrivite?
- Cum se modifică prezentarea profilului tău ca speaker ca să reflecte noile/viitoarele 
schimbări din cariera ta?
- Cât de des abordezi teme noi ca speaker și ce tematică nouă ai putea introduce 
acum că urmează să desfășori o altă activitate?

9. Ești în tranziție? Învață să te prezinți cu viitoarea 
etichetă. 
Mi s-a întâmplat să fac tranziția de la un job de Sr. Leadership la Antreprenoriat și 
să constant că în perioada tranziției aveam dificultăți să mă prezint cu noul rol. 
CEO? Managing Partner? Director Executiv? Sr. Business Consultant? În ce constau 
liniile de business? În ce constă viitorul tău rol? 
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În perioada în care lucrurile nu erau încă așezate mi s-a întâmplat să dau prea multe 
informații atunci când mă prezentam unei persoane noi din mediul de business 
sau uneori prea succinte. Ambele versiuni generau sprâncene ridicate și trezeau în 
mintea interlocutorului ceva întrebări.

Așadar, când ești în tranziție și ai ocazia să vorbești despre rolul tău viitor sau noul 
tău business, fă-o în termeni simpli, nu explica titulaturi complicate de pe cărțile de 
vizită, ci mai degrabă detaliază cu ce anume îți ajuți tu clienții finali, care e diferența 
pe care o faci în businss-urile/ (sau în) viețile lor? Dacă ar fi ca job-ul tău să fie un 
titlu de cotidian național cum ar suna el?

Ex: Sunt Amalia Sterescu și îi ajut pe antreprenori să-și eficientizeze business-urile și 
să își genereze un business nou prin networking strategic și public speaking.
ori
Amalia Sterescu – Antrenorul tău pentru o tranziție reușită!

To do:  Cum ar trebui să sune modul în care îți prezinți noul rol astfel încât să 
fie:
a) Clar
b) Să trezească interes
c) Să genereze oportunități

 

10. Motivația. Orice schimbare necesită focus, efort și 
determinare. 
Întotdeauna vor fi factori care te vor demotiva, întotdeauna vor fi momente în care 
ți se va părea mai simplu să renunți, întotdeauna vor fi guri care vor rosti că nu te 
poți înhăma la această schimbare... Care e răspunsul care vine din sufletul tău? Poți 
sau nu? 

Ești gata să te lupți cu propriile temeri sau... nu? Cât de curajos ești și cât de apt ești 
să înveți din eșec? Este eșecul o opțiune pentru tine sau nu? 

Căci, onest vorbind, trebuie să-ți spun că nu întotdeauna aceste transformări se 
pot încununa de succes așa cum ni-l creionasem inițial în mintea noastră, DAR 
lecțiile acestei călătorii te vor ajuta să pui baza succeselor viitoare! 
Așa că ÎNDRĂZNEȘTE!



www.amaliasterescu.ro
www.publicspeakingschool.ro
www.outsourcingadvisors.ro

Dacă dorești să urmezi un program de coaching pentru tranziție în 
carieră sau un program de instruire în public speaking cu Amalia Sterescu 

completează, te rog, acest formular de contact: 

http://www.amaliasterescu.ro/contact/

Mult succes în tranziție!

Pentru mai multe informații poți accesa:


