
Orientarea în carieră în domeniul Contabilitate și Informatică de Gestiune

Orientarea în carieră reprezintă o activitate care trebuie să debuteze cât mai

timpuriu, ideal, în primele etape din educația oricărui individ. Această activitate

complexă este formată la rândul său din trei componente de bază: informare,

consiliere și educație în vederea carierei. Printr-o orientare adecvată fiecare persoană

se va dezvolta personal și va achiziționa un set adecvat de cunoștințe și abilități care

să îi permită un management corespunzător al carierei.

Fiecare absolvent de facultate va trebui să fie îndrumat și consiliat

corespunzător în acest sens insistându-se și pe un proces de planificare al carierei.

Procesul de planificare are la bază autocunoașterea individului, explorarea

posibilităților referitoare la viitoarea profesie, decizia de a se orienta pentru o anumită

profesie, căutarea activă a unui loc de muncă, angajarea propriu-zisă și dezvoltarea

carierei.

Profesiunile corespunzătoare domeniului aferent programului de studii

Contabilitate și Informatică de Gestiune necesită o serie de calități și aptitudini

specifice precum : răbdare, meticulozitate, atenție la detalii, pasiune pentru cifre,

adaptabilitate, dorința de perfecționare și învățare continuă etc.

De asemenea profesiunile contabile necesita o conectare continua si

responsabila la normele juridice in domeniu, capacitatea de a efectua operațiuni

repetitive , de rutina, posibilitatea de a opera uneori in condiții de presiune cu un

volum mare de informații. De asemenea, un bun contabil va da dovada de o foarte

dezvoltată capacitate de concentrare precum și de organizare a diferitelor activități

curente. Deși activitatea de bază pare a fi una statică, de birou, de multe ori contabili

trebuie să dea dovadă și de excelente capacități de comunicare cu clienții sau

persoanele din managementul superior, de fiecare dată când este necesară explicarea



corespunzătoare a operațiunilor contabile efectuate, care pentru ne-specialiști pot

părea complicate.

Un alt element care trebuie dezvoltat în cariera unui specialist contabil se referă

la capacitatea acestuia de a respecta termenele asumate nu numai în interiorul

organizației ci și în relația cu terții (instituții ale statului, administrația financiară,

clienți etc).

În ultimii ani, o dată cu dezvoltarea impetuoasă a tehnologiei informației,

persoanele care doresc să se angajeze in domeniul contabil trebuie de asemenea să

dețină excelente abilități de lucru cu pachetul Microsoft Office, precum și cu alte

programe de gestionare a bazelor de date, facturilor sau după caz programe specifice

de contabilitate, acreditate la nivelul pieței. De asemenea, pentru operațiunile

contabile specifice firmelor mari sau multinaționalelor se impune un nivel cel puțin

mediu de cunoaștere al limbii engleze.

Cerințele pieței forței de muncă din România, s-au cristalizat și în domeniul

contabil, astfel că după 25 de ani de economie de piață, majoritatea angajatorilor cer

din partea specialiștilor contabili, indiferent de experiență sau vârstă, corectitudine,

obiectivitate, capacitatea de a respecta confidențialitatea informațiilor, dorința de a fi

mereu informat cu ultimele noutăți în domeniu, de a-și actualiza cunoștințele,

posibilitatea de a utiliza în mod corespunzător documentele contabile și modalitatea

de completare a acestora.

  Putem observa din cele prezentate până acum ca meseria de contabil

reprezintă o profesiune cu cerințe multiple având un caracter practic deosebit de

accentuat comparativ cu alte profesii economice. De aceea, implicarea studenților in

activități practice, într-un cadru organizat, încă de pe băncile facultății devine o

necesitate în mediul competițional din prezent.

Extrem de binevenită este și implicarea în cadrul unor asociații studențești

specifice domeniului contabil, precum Asociația Studenților în Contabilitate și

Informatică de Gestiune (ASCIG), ASER (Asociaţia Studenţilor Economişti din



România) etc. Acest lucru poate aduce o serie de oportunități precum stagii de practică

și internship prin intermediul asociațiilor respective, mentorat din partea studenților

mai în vârsta sau a absolvenților din domeniu, posibilitatea de identificare mai ușoară

a unor posturi vacante etc.

O altă preocupare extrem de utilă în timpul facultății este reprezentată de

implicarea în cât mai multe acțiuni de voluntariat împletite cu activitatea de practică,

activități care pot dezvolta responsabilitatea, atenția la detalii, capacitatea de a face

față termenelor, capacitatea de muncă în echipă, etc. Pentru implicarea în diverse

activități poate fi foarte util, pe lingă organizațiile enumerate si Clubul Tinerilor

Experți Contabili, entitate legata in mod direct de CECCAR (Corpul Experţilor

Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România), cea mai importantă instituție care

apără interesele, elaborează normele de conduită pentru practicanţii meseriei,

organizează sesiuni de formare, validează competenţele din domeniu în tara noastră.

Competențele și abilitățile necesare pentru meseria de contabil se vor centra pe:

- Cunoștințe avansate in ceea ce privește înregistrarea operațiunilor

economice in contabilitatea unei organizații

- Capacitatea de a utiliza resursele informatice in domeniul financiar-contabil

- Abilitatea de a prelucra corect informațiile in vederea întocmirii de rapoarte

financiar-contabile sau fiscale

- Capacitatea de a determina si interpreta indicatorii economico-financiari

- Capacitate de integrare in echipe de lucru dinamice

- Abilitați de comunicare

- Capacitatea de sinteză a informațiilor

Toate aceste competențe trebuiesc dezvoltate și evaluate corespunzător încă din

timpul studiilor de specialitate, ceea ce implică angrenarea studenților de la programul

de studii contabilitate în activități practice care să reproducă situațiile decizionale

reale specifice meseriei de contabil.


