industrie

„Caut manager în industria textil`“
I-TEAM a dezvoltat un serviciu de recrutare pentru middle [i top
management în industria textil`
are a fost geneza
proiectului [i ce
servicii presupune
recurtarea de personal
prin I-TEAM?
Recrutarea de personal era
în plan înc` de la înfiin]area
I-TEAM, în septembrie 2002,
dar serviciul a fost dezvoltat intensiv începând cu luna martie
a acestui an.
Am fost solicita]i frecvent
de c`tre clien]ii no[tri s` le oferim sprijin la angajarea de personal. Aceste cereri au constituit a[adar punctul de plecare în
dezvoltarea acestui serviciu.
Recrutarea de personal realizat` de noi include testarea
candida]ilor din punct de vedere tehnic [i managerial - în
func]ie de postul promovat.
Astfel firma angajatoare va
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avea mult mai multe informa]ii
despre un candidat decât cele
con]inute de un simplu CV.
Pân` în acest moment am
desf`[urat dou` proiecte de recrutare pentru pozi]ii de Top
management [i dou` proiecte
pentru pozi]ii de middle management. Avem în derulare un
proiect de recrutare pentru pozi]ia de inginer normator pentru
un grup de firme din Turcia.
Ave]i în plan [i realizarea
unei baze de date cu
poten]iali candida]i?
Am început deja acest demers [i avem o baz` de date destul de consistent` (aproximativ
150 de CV-uri). În principiu,
orice persoan` care aplic` pentru
un post intermediat de I-TEAM
este introdus` automat, cu acor-

dul acesteia, în baza de date. În
baza de date pot intra îns` to]i
cei interesa]i, fara a aplica pentru
un post anume. Înregistrarea se
poate face online direct de pe
situl I-TEAM sau prin trimiterea
CV-ului pe e-mail.
În baz` exist` în acest moment poten]iali candida]i pentru
toate pozi]iile, de la tehnicieni
pân` la directori de productie [i
directori executivi, de la persoane cu o experien]` solid` în
industria textil` pân` la proasp`t absolven]i.
Exist` un deficit de personal
în industria textil` pentru
middle si top management?
Da [i nu! Dac` vorbim îns`
de calitatea acestuia, situa]ia
este diferit`.
În fiecare an, industria se

Erika Rozenberg, I-TEAM
îmbog`]e[te cu aproximativ 250
de absolven]i ai facult`]ilor de
profil din ]ar`.
Pentru managementul tehnic (middle management în pro-

industrie
ductie, controlul calit`]ii) exist` personal bine preg`tit. Preg`tirea manageriala executiv` este
deficitar`, din p`cate. Dezvoltarea de produs (designeri, tipari[ti, aprovizionare) sau Customer Service, de asemenea, nu
este bine reprezentat`.
Dac` vorbim de personal la
nivel middle [i top management, trebuie s` lu`m în calcul
timpul în care se formeaz` o
persoan` pentru astfel de pozi]ii. Pentru formarea unui inginer proasp`t absolvent, perioada este de [ase luni - un an,
multe firme preferând din acest
motiv recrutarea de personal cu
o oarecare experien]`. Dac` ne
gândim îns` la viitor, va trebui
ca firmele s` investeasc` în
preg`tirea viitorilor speciali[ti.
Modific`rile ce au loc în cadrul industriei textile influen]eaz` [i pia]a for]ei de munc`.
Dac` fluxul de personal la nivelul muncitorilor a devenit o
obi[nuin]`, instabilitatea în
middle [i top management este
de neconceput, pentru c` va fi

afectat` func]ionarea optim` a
companiei.
Sunt mobili oamenii din
industrie?
Mai degrab` nu. În proiectele realizate pân` în acest moment am identificat o serie de
factori ce influen]eaz` puternic
mobilitatea candida]ilor:
Prima problem` este cea a
caz`rii. E vital suportul în ob]inerea unei locuin]e sau asigurarea acesteia de c`tre firma angajatoare pentru o anumit` perioad`.
Important` este [i zona în
care are loc relocarea – cei mai
mul]i dintre candida]i sunt
dispu[i s` se mute într-un ora[
mai mare, dar refuz` ora[ele
mai mici, chiar dac` postul oferit [i condi]iile de lucru sunt
foarte bune. Firmele din localit`]i mai mici au probleme în
g`sirea de personal calificat.
De asemenea, cei care au o
familie, eventual [i un copil,
sunt mai reticen]i în a se muta.
În dou` dintre proiectele

desf`[urate de I-TEAM ne-am
confruntat puternic cu aceast`
problem`, a reloc`rii. Mul]i dintre candida]i erau interesa]i de
ofert`, dar nu erau dispu[i s` î[i
schimbe domiciliul, chiar dac`
li se asigura cazarea. O parte au
acceptat oferta [i când au fost
invita]i la interviul final, dup`
parcurgerea tuturor etapelor
procesului de recrutare – adic`
prezentarea CV-ului firmelor
angajatoare, selec]ia [i testarea
tehnic` - s-au r`zgândit, motivul fiind acela[i, relocarea.
A]i avut [i anun]uri de
recrutare pentru pozi]ii din
alte ]`ri. Au avut succes?
Da, am avut [i avem proiecte de recrutare pentru str`in`tate, deocamdat` pentru Turcia.
Am avut un proiect pentru un
post de designer vestimentar [i
acum avem în desf`[urare un
proiect de recrutare pentru un
post de inginer normator.
Pentru aceste pozi]ii o serie de
candida]i au fost selecta]i din
baza noastr` de date, iar o parte

au aplicat în urma anun]urilor
din pres` [i de pe site-uri specializate. În acest moment suntem în faza de testare tehnic` a
candida]ilor selecta]i.
Ce cot` au speciali[tii
români în Europa?
România poate oferi personal cu o solid` experien]` tehnic` (în produc]ie [i controlul
calit`]ii), dar este deficitar` pe
partea de dezvoltare de produs
(designeri, tipare, aprovizionare, logistic`, customer service)
[i pe partea managerial` (ingineri specializa]i în normare [i
tehnologie, manageri cu cuno[tin]e solide de reducere a costurilor [i m`rire a profitabilit`]ii).
Pe pia]a european`, în zona de
est în special, suntem bine cota]i, dar zona occidental` are cerin]e mai mari, pe care înc` nu le
putem satisface. Acolo se pune
accent pe dezvoltarea de noi
produse [i pe capacitatea de management eficient al unei întreprinderi, adic` exact capitolele
la care mai avem de muncit. ■

You’re in safe hands with YKK. As fashion changes, we
stay ahead developing new technology to meet your
demands. Zippers, Hook & Loop, Tape, Plastic Parts,
Snap Fasteners, Rivets, to name just a few; if it fastens,
we make it. Rest assured, we won’t let you down.

ZIPPERS:
•
•
•
•

Invisible
Coil
Vislon®
Metal

TAPE & PLASTIC:
• Buckles
• Cosmolon®

SNAP & BUTTONS:
•
•
•
•

Jeans buttons
Rivets
Snap
Eyelets

YKK Romania SRL
69 R`s`ritului St. Buftea, jud. Ilfov
Tel: +4021-408 7160, Fax: +4021-408 7199
E-mail: office@ykk.ro, www.ykk.ro
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