
 
 

CUM SĂ OBŢII O SLUJBĂ ÎNTR-O TABĂRĂ CREŞTINĂ 
 

de Rebecca Cowan Johnson şi Robert Frembling 
 
 
Îţi doreşti o viaţă cu o legătură puternică şi plină de sens cu o mare varietate de oameni, în strânsă 

asociere cu mediul înconjurător? Vrei să ai ocazia de a evangheliza şi de a face ucenici, ocazie pe 

care nu o întâlneşti în alt loc în societatea noastră? Dacă da, atunci taberele creştine sunt locul 

potrivit pentru tine! 

 

Asigură-te că ai darurile spirituale potrivite. 

În domeniul darurilor spirituale, se pare că acelea pe care le găsim cel mai frecvent la cei implicaţi 

în lucrarea cu taberele sunt conducerea, ospitalitatea şi credinţa. Ospitalitatea este importantă în 

mod special deoarece cadrul taberei este casa echipei, iar clienţii sunt musafirii. Credinţa este 

necesară, deoarece sunt multe incertitudini într-o tabără. 

 

În plus, oamenii de tabără trebuie să fie deschişi. Aceasta le permite celorlalţi să simtă repede 

dragostea şi preocuparea faţă de ei. Cei care slujesc în tabere zâmbesc cu uşurinţă şi des, dar pot 

simţi şi întristările. Perseverenţa, auto-controlul şi răbdarea sunt alte virtuţi esenţiale. 

 

Nivelul de educaţie ajută. 

O diplomă de colegiu nu este întotdeauna necesară pentru a asigura o slujbă într-o tabără creştină; 

totuşi, o pregătire atestată în unul din următoarele domenii este de folos: turism, studiul mediului 

înconjurător, educaţie creştină, afaceri, educaţie fizică. 

 

Nu subestima experienţa. 

Niciodată să nu subestimezi abilitatea „facerii de corturi“. Administrarea şi programarea sarcinilor 

nu sunt uşoare, dar taberele şi centrele caută întotdeauna persoane cu aptitudini manuale. Ai 

experienţă profesională în tâmplărie, în contabilitate, în instalaţii, în gătit, în construcţii, în 

gospodărie, în procesarea cuvintelor, etc.? Dacă da, include aceste lucruri în CV-ul tău. 

 

 

 

 1



Urmează-ţi dorinţa inimii. 

După ce compari nevoile cu aptitudinile şi experienţa ta, analizează-ţi dorinţele personale şi 

profesionale. Ce stil de viaţă anticipezi să ai la intrarea în lucrarea cu taberele? Factori cum ar fi: 

salariul, cazarea, beneficiile în plus, lungimea săptămânii de lucru şi numărul de ore pe zi, trebuie 

luaţi în considerare. 

 

Candidatul ar trebui să decidă dacă să fie un generalist într-un centru de tabără mic sau un specialist 

la un centru mare. Dacă este căsătorit sau urmează să se căsătorească, ce aşteptări are centrul de 

tabără de la soţ/soţie? 

 

Nu uita că preferinţele şi dorinţele tale sunt date de Dumnezeu, aşa că ia-le în calcul. Trebuie 

stabilite anumite obiective, iar planurile făcute trebuie să primească confirmare de la Domnul, 

ţinând seama că această confirmare vine adesea prin intermediul oamenilor. 
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Oricine caută o slujbă în domeniul taberelor 

rebuie să fie conştient că, aşa cum este şi în alte

omenii, foarte rar va începe prin a fi director.
 cunoştinţe minime despre roluri şi responsabilităţi. 

tă într-o tabără organizată se împart în şapte categorii de bază: administrare, 

ntaţie, managementul facilităţilor, afaceri, marketing şi strângere de fonduri. 

lica în aceste domenii variază în funcţie de mărimea centrului, de locaţie şi de 

 Fişa postului, descrierea responsabilităţilor ce vor fi asumate şi poziţiile ocupate 

la tabără. Este dificil să oferi informaţii specifice cu privire la cerinţe şi la munca 

fiecare centru de tabără este un unicat. 

u de tabără, trei persoane pot ocupa un post pe care îl ocupă doar o singură 

ă tabără. Posturi similare, la centre de tabără diferite, pot avea funcţii şi 

erite. Din acest motiv, este necesar ca, atunci când cineva este în căutarea unei 

 creştină, să pună întrebări specifice cu privire la fişa postului. Doar funcţia 

duce în eroare.  

rul centrului de tabără este responsabil cu supravegherea activităţii întregului 

mai mari, mai multe persoane răspund de buget şi finanţe, de recrutare, de 

 şi de relaţii cu publicul. 
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Toate aceste îndatoriri sunt împlinite într-o tabără mică de către director (şi de către asistentul său 

administrativ). Această persoană trebuie să înţeleagă politica centrului şi modul în care va fi 

implementată aceasta, să aibă cunoştinţe despre administrare, finanţe, alimentaţie, construcţii, 

despre întreţinerea locului şi despre programare. E de dorit să aibă şi aptitudini manageriale. 

 

Oricine caută o slujbă în domeniul taberelor trebuie să fie conştient că, aşa cum este şi în alte 

domenii, foarte rar va începe prin a fi director. 

 

În tabere, varietatea muncii este o normă. 

Personalul centrului care se ocupă de întreţinere şi de alimentaţie, pe lângă aptitudinile din 

domeniul respectiv, trebuie să fie familiarizat şi cu legislaţia locală şi de stat, cât şi cu standardele 

cerute pentru organizaţiile acreditate. Este în egală măsură important ca personalul să înţeleagă 

politica centrului şi slujirea prin tabere. 

 

Lucrările de instalaţie, construcţiile, tâmplăritul, supravegherea sistemului electric şi al celui de 

aprovizionare cu apă, zugrăvitul, grădinăritul şi prelucrarea solului sunt aptitudini de dorit pentru 

personalul care se ocupă de construcţia şi de întreţinerea centrului. 

 

Bucătarul şef este deseori responsabil cu întreaga activitate din bucătărie, inclusiv supravegherea 

personalului, preluarea comenzilor, planificarea meniului, împărţirea sarcinilor, pregătirea mâncării, 

servitul şi curăţenia. 

 

Personalul responsabil cu programul va fi implicat în planificarea şi în evaluarea taberelor pe toată 

durata anului şi în pregătirea programului, a evenimentelor şi a acţiunilor planificate pentru vară. 

Sunt binevenite cunoştinţele în ceea ce priveşte nevoile, caracteristicile şi abilităţile diverselor 

grupe de vârstă, cât şi cunoştinţe de dinamica grupului şi comunicare interpersonală. 

 

Unele programe necesită personal calificat. Activităţile în aer liber, activităţile sportive, taberele cu 

diverse profiluri – muzică, teatru, fitness, expediţiile – sunt câteva exemple ce pot fi date. 

 

Sunt numeroase surse ce pot oferi îndrumare. 

Se pot obţine informaţii despre posturile disponibile din taberele creştine prin diverse căi: prin 

pagina de web CCI, prin anunţuri de oferte de posturi de la diferite centre de tabără şi prin viu grai. 
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Pagina de web CCI este un serviciu unic, ce pune taberele şi centrele de conferinţe creştine CCI 

interesate în legătură cu persoanele care sunt în căutarea unei slujbe în tabără. Dacă eşti interesat să 

afli mai multe lucruri despre taberele creştine sau despre oportunităţile de lucru de la diverse centre 

de tabere sau de conferinţe din ţară, acesta este cel mai bun loc de unde să începi căutarea. Pentru 

mai multe informaţii, poţi contacta biroul CCI. 

 

Poţi obţine anunţuri scrise despre oferte de lucru şi detalii despre aceste oferte de angajare în 

taberele creştine de la diferite conferinţe pentru tabere. Aceste anunţuri conţin o descriere a 

responsabilităţilor, informaţii despre salariul oferit, o prezentare a cerinţelor în ceea ce priveşte 

experienţa şi nivelul de educaţie şi o explicare a concepţiei despre slujire a centrului de tabără. Pot 

fi incluse în anunţ locaţia şi istoria centrului respectiv. 
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Pagina de web CCI este un serviciu unic, ce pune 
taberele şi centrele de conferinţe creştine CCI 

interesate în legătură cu persoanele care sunt în 
căutarea unei slujbe în tabără.
in viu grai este un mod bun de a afla informaţii despre posturile disponibile. Este 

ileşti contacte în locurile potrivite. Poţi face acest lucru prin implicarea ca şi 

 muncă part-time sau prin contactarea diferitelor reţele. Iată câteva exemple: 

e au propriile lor centre de tabără, le administrează şi angajează pe cineva în mod 

planifica şi conduce taberele. 

aţii misionare, atât interne cât şi internaţionale, au nevoie de personal angajat pentru 

bără. 

E SERVICII PUBLICE 

nţii care angajează persoane în domeniul taberelor. 

ABĂRĂ INDIVIDUALE 

e să fie contactat centrul de tabără respectiv. Acest lucru se poate face prin 

rietarului, al directorului de centru sau al unui membru din comitetul de conducere 
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TABERELE ŞI CENTRELE SUSŢINUTE DE GUVERN 

Agenţiile de tabere locale programează adesea tabere de vară. Unele dintre acestea angajează 

personal calificat. Pentru mai multe informaţii, poţi contacta primăria, departamentul care se ocupă 

de ieşirile organizate, etc. 

 

ŞCOLILE 

Şcolile care organizează tabere şi activităţi extraşcolare caută adesea personal pentru a conduce 

aceste programe. 

 

Felul în care vei fi primit depinde de cât de bine îţi vei prezenta cazul în scris. 

Poţi candida pentru un post trimiţând o scrisoare de intenţie, un CV şi o cerere de lucru. În faza 

preliminară a stabilirii contactului, scrisoarea de intenţie este trimisă împreună cu CV-ul. Scopul 

acestora este de a scoate în evidenţă anumite puncte de interes din experienţa candidatului, care îl 

califică pentru postul solicitat. Un alt scop este pentru a reliefa situaţia familială (în cazul în care 

candidatul s-a implicat anterior într-un proiect), care va face ca cererea să contribuie la stabilirea 

unei relaţii mai apropiate cu cei care evaluează înscrierile. 

 

CV-ul este o prezentare sistematizată a nivelului de educaţie şi a experienţei de lucru acumulate a 

candidatului. CV-ul trebuie să fie cât mai cuprinzător posibil, conţinând informaţii specifice despre 

funcţiile îndeplinite, despre perioada de muncă prestată şi motivaţia pentru schimbarea locului de 

muncă. 

  

Candidatul trebuie să includă o listă cu toată munca de voluntariat sau plătită de după terminarea 

liceului sau facultăţii. Dacă eşti absolvent de facultate sau mai în vârstă, scrie despre munca prestată 

în ultimii 10 ani. Pentru fiecare funcţie în parte trebuie notată o perioadă de începere şi de terminare 

a acesteia, o prezentare succintă a responsabilităţilor specifice asumate şi motivele pentru care a fost 

schimbat locul de muncă. Vor fi incluse în CV şi informaţii despre poziţiile de conducere, cum ar fi 

implicarea în conducerea şcolii duminicale, a activităţilor sportive, etc. 

 

Având această listă a şcolilor absolvite şi a experienţei acumulate în tabere, candidatul trebuie să o 

împărtăşească cu familia şi prietenii pentru a vedea dacă aceştia pot identifica anumite aspecte ce au 

fost omise. 

 

 

 

 

CV-ul trebuie să fie cât mai cuprinzător posibil, conţinând 

informaţii specifice despre funcţiile îndeplinite, despre perioada de 

muncă prestată şi motivaţia pentru schimbarea locului de muncă. 
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Informaţiile conţinute în cerere sunt asemănătoare cu cele din CV. Scopul CV-ului este de a 

transmite informaţia pe care doreşte să o scoată în evidenţă candidatul, iar cererea va accentua 

anumite aspecte pentru a contribui la procesul de angajare. 

 

În cazul în care centrul de tabără va intervieva un număr mare de persoane pentru un anumit post, 

cererea este mult mai utilă, deoarece informaţiile despre candidat sunt mult mai evidente. CV-ul şi 

cererea sunt folosite pentru a face trierea preliminară a candidaţilor. Pe baza acestora, se va decide 

cine va fi invitat să vină la un interviu personal. 

 

Candidatul nu va include scrisori de recomandare în cadrul cererii, deoarece aceasta va invalida 

credibilitatea recomandării. În schimb, oferă nume şi adrese de unde pot fi obţinute recomandările. 

Este util să dai nume de persoane cunoscute, dacă acestea pot evalua corect abilităţile candidatului. 

 

Pregăteşte-te bine pentru interviu. 

După ce candidatul a primit invitaţia de a merge la interviu, trebuie să se pregătească temeinic. Mai 

întâi, va afla informaţii despre centrul de tabără şi despre organizaţia care îl sponsorizează, dacă 

există una. Trebuie cercetate ideologia lucrării, crezul acesteia, istoria, profilul clientelei, tipul de 

program şi facilităţile oferite. 

 

Apoi, CV-ul va fi arătat fiecărui membru al echipei care va lua interviul şi va fi predat înainte ca 

acesta să aibă loc. Acest lucru va face să nu se irosească timp punând întrebări de rutină, cum ar fi 

cele legate de experienţa candidatului. 

 

În cele din urmă, înainte de a avea loc interviul, candidatul trebuie să se asigure că poate răspunde 

la următoarele întrebări într-un mod structurat şi coerent: 

1. Care este ideologia ta cu privire la taberele creştine? 

2. Care este concepţia ta cu privire la conducere sau administrare? 

3. Care consideri că sunt punctele tale forte şi cele slabe? 

4. De ce doreşti să lucrezi într-o tabără creştină? 

 

În afară de acestea, intervievatul trebuie să-şi poată prezenta mărturia personală. 

 

În timpul interviului, cei de la centrul de tabără vor căuta să afle mai multe lucruri despre candidat 

şi, în acelaşi timp, va oferi informaţii despre nevoile specifice ale centrului. Scopul candidatului 

 6



este de a oferi o imagine completă şi pozitivă despre sine. Va fi un timp în care candidatul va afla 

răspunsuri la orice gen de întrebări care îl vor ajuta să ia o decizie, dacă să accepte sau nu postul. 

 

Schimbul acesta important de informaţii va fi înlesnit prin rămânerea la subiectul abordat. 

Candidatul nu se va eschiva de la răspunsuri. Informaţiile care sunt considerate a fi importante 

pentru candidat vor fi oferite voluntar, chiar dacă nu vor fi solicitate în mod specific de către cei 

care vor lua interviul. 

 

Candidatul trebuie să fie pregătit să răspundă la întrebările comisiei care va lua interviul. Dacă vor 

fi întrebări care nu vor fi clare, candidatul nu trebuie să ezite să ceară lămuriri şi să ceară timp 

pentru a se gândi cu grijă la răspuns. Un mod bun în care se poate face acest lucru este să afirme: 

„Am să mă gândesc puţin la acest aspect.“ 

 

Intervievatul trebuie să fie relaxat, dar nu impertinent. Va căuta să fie prietenos, dar nu se va adresa 

celui care îl intervievează pe numele mic, decât dacă i se va cere acest lucru. Se va îmbrăca elegant 

şi, dacă interviul va avea loc la oraş, va purta haine bune. Dacă interviul se va ţine la tabără, se 

poate purta îmbrăcăminte obişnuită. 

 

 

 

Se vor

privi c

intervi

succes

 

Scopu

individ

aptitud

sale pr

 

 

 

 

 

După interviu, trimite o scrisoare de mulţumire celor care te-au 

intervievat, indiferent dacă interviul a avut succes sau nu. 
 oferi răspunsuri pentru întrebările despre ideologie, iar cineva din comisie va asculta şi va 

andidatul. În acest fel se vor putea observa ticurile verbale sau comportamentale. După 

u, trimite o scrisoare de mulţumire celor care te-au intervievat, indiferent dacă interviul a avut 

 sau nu. 

l ultim, atât pentru individ cât şi pentru centrul de tabără, este mărirea potenţialului. Pentru 

, acest lucru va însemna găsirea unui post care să permită folosirea şi dezvoltarea 

inilor, a darurilor şi a talentelor sale. Pentru centrul de tabără, va însemna împlinirea misiunii 

in intermediul unui personal dedicat şi calificat. 

7

© Campingul Creştin Interconfesional - CCI

Nici o parte din acest material nu poate fi  
reprodusă fără permisiune scrisă.


	CUM SĂ OBŢII O SLUJBĂ ÎNTR-O TABĂRĂ CREŞTINĂ
	de Rebecca Cowan Johnson şi Robert Frembling


