MANAGER SOCIETATE COMERCIALĂ
PROFIL OCUPAŢIONAL
(versiunea finală)
Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii determină şi pune în aplicare politica şi
strategia de afaceri şi trasează direcţia generală în sectorul privat. Planifică, coordonează, direcţionează
activităţile operaţionale la cel mai înalt nivel de management, cu ajutorul subordonaţilor.

Cod COR: NU ARE

A. Sarcini principale
Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare importanţă pentru
ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu performanţe ridicate în profesia respectivă
(expert) şi o persoană cu performanţe reduse (novice).

•

Analizează operaţiunile pentru a evalua performanţele unei companii şi personalul
acesteia pentru îndeplinirea obiectivelor şi pentru a stabili domeniile în care se pot face
reduceri de costuri, îmbunătăţiri ale programelor sau schimbări de politică

•

Conduc şi coordonează activităţi ale firmelor sau departamentelor, legate de producţie,
stabilire a preţurilor, vânzări şi/sau distribuţie a produselor

•

Stabilesc necesităţile de angajare şi intervievează, angajează şi pregătesc noi angajaţi
sau supraveghează aceste activităţi de personal

•

Stabilesc bunurile şi serviciile care trebuie vândute şi stabilesc preţuri şi condiţii de
creditare, bazate pe previziunii ale cererii clienţilor

•

Dirijează personalul, pregătind planuri de muncă şi repartizând îndatoriri specifice

•

Conduce şi coordonează activităţile financiare şi bugetare ale unei organizaţii, pentru a
finanţa activităţi, a maximiza investiţii şi a creşte eficienţa

•

Conduce activităţile de resurse umane, inclusiv aprobarea planurilor şi activităţilor de
resurse umane, selecţia directorilor şi altor angajaţi de la nivelele mai înalte ale ierarhiei,
precum şi constituirea şi organizarea departamentelor mari

•

Coordonează dezvoltarea şi implementarea sistemelor de control bugetar, sistemelor de
ţinere a evidenţelor şi altor procese de control administrativ

•

Conduc şi coordonează activităţile financiare şi bugetare pentru a finanţa activităţi,
maximiza investiţii şi a creşte eficienţa

•

Supraveghează activităţile direct legate de fabricarea produselor sau furnizarea serviciilor
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•

Conduc mişcarea produselor în şi din unităţile de producţie

•

Revizuiesc extrasele de cont, rapoartele de vânzări şi de activitate şi alte date referitoare
la performanţe pentru a măsura productivitatea şi îndeplinirea obiectivelor şi a stabili
domeniile care necesită reduceri de costuri şi ameliorări de programe

•

Stabilesc şi implementează politicile departamentale, scopurile, obiectivele şi procedurile,
discutând cu membrii consiliului de administraţie, oficialii organizaţiei şi angajaţii, după
cum este necesar.

B. Contextul muncii
Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei ocupaţii îşi exercită
activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele riscuri la care aceştia se expun.

B1. Mediul fizic
•

Managerul de societate comercială

lucrează în spaţiu închis, climat corespunzător, aerisit,

luminat şi ventilat. Însă munca sa presupune de multe ori deplasări, ieşiri în funcţie de specificul
societăţii.

B2. Mediul socio-organizaţional
•

Managerul execută sarcini structurate si nestructurate. Această muncă presupune termene limită
şi o anumită presiune a timpului precum şi asumarea responsabilităţii rezultatelor obţinute. Există
libertate de decizie fără supervizare directă.

B3. Riscuri. Alte notificări speciale
•

Nu este cazul

C. Nivelul de educaţie şi calificare
Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat printr-o calificare.
Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8).

•

Studii superioare de specialitate

•

Nivel de calificare: N6
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D. Cunoştinţe şi deprinderi
Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul învăţării formale sau
non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri de cunoştinţe despre cum să faci o
activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o anumită unealtă.
Cunoştinţe referitoare la:

Tipuri de deprinderi

•

Administraţie si management

•

Deprinderi folosite în învăţare

•

Legislaţie şi guvernare

•

Deprinderi de gestionarea resurselor

•

Vânzări si marketing -

•

Deprinderi sociale

•

Servicii clienţi şi personal

•

Deprinderi de rezolvare de probleme

•

Economie si contabilitate

•

Producţie şi procesare

•

Resurse umane şi de personal

•

Siguranţa publică şi securitate

•

Comunicaţii şi mass-media

•

Calculatoare şi electronice

•

Educaţie şi instruire

E. Aptitudinile
Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare pentru a obţine
performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă presupune pe lângă aptitudini, un set de
cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională.

E1. Aptitudini cognitive
Nivel de dezvoltare

Aptitudine
1

2

3

4

5

(minim)

(mediu
inferior)

(mediu)

(mediu
superior)

(maxim)

1. Abilitatea generală de învăţare

X

2. Aptitudinea verbală

X

3. Aptitudinea numerică

X

4. Aptitudinea spaţială

X

5. Aptitudinea de percepţie a formei

X

6. Abilităţi funcţionăreşti

X

7. Rapiditatea în reacţii
8. Capacitatea decizională
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E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F)
E2. Aptitudini psihomotorii

•

Dexteritate manuală

•

Dexteritatea degetelor

•

Controlul instrumentelor

E3. Aptitudini senzoriale

•

Claritate în vorbire

E4. Aptitudini fizice

•

Rezistenţă fizică

F. Alte caracteristici
Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, skiils, abilities KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de personalitate.

F1. Interese
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt:

Î R C (întreprinzător, realist, convenţional)
F2. Surse ale satisfacţiei profesionale
•

Folosirea abilităţilor

•

Munca în echipă

•

Condiţii de munca

•

responsabilitate

•

Varietatea sarcinilor

•

Realizare personală

F3. Caracteristici de personalitate
•

Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană care are următoarele însuşiri:
autonomia (capacitatea de a judeca lucrurile şi de a acţiona în mod independent, neinfluenţat de
alţii) şi stabilitatea emoţională (abilitatea de a-şi menţine echilibrul emoţional în situaţii de stres
fără a prezenta manifestări extreme şi neconcordante cu situaţia)
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G. Perspectiva pe piaţa muncii
Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu ansamblul
ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică tot atâtea tendinţe: creştere
(dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a
altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este sub nivelul ansamblului ocupaţiilor).

•

Creştere

H. Categoria de salarizare
Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi foarte informativ,
independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu minim şi ocupaţii de n x salariul
minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul minim).

(7-8) X Salariu minim pe economie

I. Ocupaţii similare
Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor.

•

Manager de proiect

•

Director societate comercială
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