
Fişa postului  A g e n t   g a r d ă   d e   c o r p 

COR 516904 Agent gardă de corp 

   

Denumirea postului de muncă: Agent gardă de corp  

Obiective specifice ale activităţii de muncă: 

- Activitatea de pază a persoanei fizice vizate 

- Intervenţia fizică 

Integrarea în structura organizatorică: 

Poziţia postului de muncă în cadrul structurii organizatorice:  

- Postul imediat superior: şef de echipă pază şi protecţie 

- Postul imediat inferior: nu este cazul 

- Subordonări: nu este cazul 

Relaţiile de muncă: 

- Ierarhice: şef de echipă pază şi protecţie şi şef pază şi protecţie 

- Funcţionale: alţi agenţi gardă de corp 

- De reprezentare: are contact direct cu clientul 

Responsabilităţi, sarcini, activităţi şi acţiuni specifice postului de muncă: 

Responsabilităţi:  

In raport cu alte persoane: 

- Păstrarea confidenţialităţii tuturor informaţiilor 

- Cooperarea cu ceilalţi angajaţi 

 In raport cu aparatura pe care o utilizează: 

- Utilizarea cu responsabilitate a aparaturii din dotare, fără abuzuri 

- Menţinerea la standardele unei bune functionări a aparaturii din dotare 

- Anunţarea oricărei defecţiuni serviciului administrativ 

In raport cu produsele muncii: 

- Conştiinciozitate vis-a-vis de sarcinile pe care le are de îndeplinit 

- Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor pe care le deţine 

In raport cu securitatea muncii: 

- Veghează la normele de respectare a securitătii muncii 

- Respectă normele de securitate impuse de organizaţie 

- Respectă secretul organizaţiei 

Privind precizia şi punctualitatea:  

- Respectă programul de lucru conform normelor organizaţiei 

In raport cu metode/programe:  



- Preocuparea continuă de autoperfecţionare prin antrenamente 

Privind relaţiile cu alţii/comunicarea:  

- Este prompt în răspunsurile pe care trebuie sa le dea atât direct celor din 

organizaţie cât şi clienţilor 

- Este politicos in relaţiile cu colegii, dând dovadă de bune maniere şi de o 

amabilitate echilibrată 

- Menţine relaţii corecte cu colegii 

Sarcini si activităţi specifice postului de muncă 

- Garda de corp a persoanelor fizice cliente 

- Intervenţia de apărare a clientului în caz de atac 

- Raportează şefului de echipe privitor la intervenţiile efectuate 

- Dă dovadă de corectitudiene şi transparenţă în efectuarea intervenţiilor 

necesare 

Competenţele postului de muncă: 

Cunoştiinţe în legatură cu domeniul muncii: 

- Cunoaşterea mediului securităţii 

- Cunoştiinţe în apărarea corporală cu şi fără armă 

Cunostiinţe privind modul de execuţie a sarcinilor: 

- Cunoaştinţe de operare cu arma 

- Aptitudini în arte marţiale 

Experienţa: 

- Postul de şef pază şi protecţie poate fi ocupat de orice persoană care 

manifestă interes şi are aptitudini pentru această profesie şi care are o 

experientă de min 1 an în domeniul serviciilor de pază, respective a serviciilor 

de securitate 

Cunoştiinţe legate de folosirea accesoriilor muncii (aparate, utilaje):  

- Cunoştiinţe de utilizare cu arma  

Contextul muncii 

Relaţiile interpersonale: 

Comunicarea: 

- Formalitatea: comunicare formală şi informală în interior cu personalul din 

cadrul organizaţeie şi comunicare formală în exterior cu clienţii 

- Metoda: faţă în faţă, prin telefon; 

- Obiectivitatea: informaţie  

- Frecvenţa: ridicată 



- Intimitatea/secretul: în conformitate cu respectarea confidenţialităţii 

Tipuri ale relaţiilor de rol solicitate:  

- De supervizare: nu este cazul 

- De participare în echipă: contribuţia la îndeplinirea obectivelor organizaţiei, 

cooperarea 

- Responsabilitatea pentru alţii: faţă de colegii din echipa de acţiune şi faţă de 

client 

- Contacte conflictuale cu alţii: nu este cazul, se lucrează prin colaboratori 

Conditii fizice ale muncii 

- Postul de muncă: muncă de teren 

- Condiţiile de mediu: condiţii de mediu necontrolate, nivel înalt de zgomot sau 

condiţii distractoare 

- Solicitările postului de muncă: necesită poziţia în picioare, alertă 

Caracteristicile structurale ale locului de muncă 

- Criticabilitatea poziţiei postului: impact major al deciziei de la acest nivel 

asupra acţiunii în alertă 

- Rutină vs. provocarea activităţii de muncă: nivel scăzut de automatizare a 

muncii, situaţiile de intervenţie fiind neprevăzute 

- Ritmul muncii şi planificarea: controlul scăzut asupra întreruperilor 

- De analiză: Capacitatea de a analiza prompt situaţia 

Cerinţele psihologice ale locului de muncă 

Cunoştiiinţe: 

- De servicii către personal: cunoaşterea principiilor şi proceselor implicate în 

serviciile persoanelor din echipă şi superiori dar şi a clienţilor 

- De limbă: Cunoaşterea conţinutului limbii române, incluzând scrierea şi citirea 

cuvintelor 

- De administraţie şi management: nu este cazul 

- De calculatoare şi electronic: nu este cazul 

- De comunicare internă: comunicarea şi fluxul informaţional stabilit cu echipa 

coordonată, cu superiorii şi cu clienţii 

- De port armă: necesar 

- De aptitudini fizice: practicarea cel puţin unei forme de arte marţiale 

Deprinderi: 

- Inţelegerea textelor: înţelegerea paragrafelor şi frazelor 

- De management a timpului: gestionarea propriului timp 



- De scriere: comunicare eficientă în scris, adaptată la nevoile echipei de lucru 

- De învăţare activă: înţelegerea implicaţiilor informaţiei noi  

- De ascultare activă: concentrarea atenţiei asupra a ceea ce spun oamenii 

- De coordonare: adaptarea propriilor acţiuni în relaţie cu acţiunile celorlalţi 

- De gândire critică: utilizarea logicii şi raţionamentului pentru a identifica 

punctele tari şi punctele slabe ale unor soluţii alternative 

- De vorbire: timiterea eficientă a înformaţiei către alte persoane 

- De evaluare a alternativelor si luare a deciziilor: intervenţii promte în situaţii 

neprevăzute, în stare de alertă 

Aptitudini: 

- De înţelegere verbală: abilitatea de a asculta şi de a înţelege informaţii şi idei 

prezentate prin cuvinte şi fraze vorbite 

- De exprimare orală: abilitatea de a comunica verbal informaţii şi idei într-o 

manieră în care să faciliteze înţelegerea celorlalţi 

- Inţelegerea textelor: abilitatea de a citi şi înţelege informaţiile şi ideile 

prezentate în scris 

- Exprimare în scris: abilitatea de a comunica informaţii şi idei în scris, într-o 

manieră în care să faciliteze înţelegerea celorlalţi 

- Raţionament inductive: abilitatea de a combina informaţiile disparate pentru 

a extrage reguli generale sau concluzii 

- Raţionament deductiv: abilitatea de a aplica reguli generale la probleme 

specifice pentru a produce soluţii adecvate 

- Claritatea discursului: abilitatea de a vorbi clar în faţa celorlalţi 

- Sensibilitatea la detalii: abilitatea de a sesiza detaliile într-un timp foarte scurt 

- Sensibilitatea la probleme: abilitatea de a conştientiza dacă ceva este în 

neregulă sau e probabil să nu meargă bine 

- Ordonarea informaţiilor: abilitatea de a ordona lucruri sau acţiuni într-o 

anumită ordine sau pe anumite grupări în funcţie de o regulă specifică sau de 

un set de reguli 

Interese: 

- Caracter investigative: necesită un efort cognitiv susţinut, implică 

identificarea de fapte şi rezolvarea mental şi fizică a problemelor 

- Caracter întreprinzător: iniţierea şi ducerea la bun sfârşit a intervenţiilor 

privind activităţile de securitate, luarea deciziilor şi asumarea de risc în acţiune 



- Caracter analitic: abordarea analitică a informaţiilor care pot influenţa luarea 

unei decizii cu privire la intervenţia de securitate 

Stilul de muncă: 

- Capacitate de efort pentru realizarea scopurilor 

- Iniţiativă  

- Integritate  

- Perseverenţă  

- Atenţie la detalii 

- Responsabilitate  

- Adaptabilitate  

- Rezistentă la stress 

- Alertă  

Valori ale muncii: 

- Independenţă: lucrul şi luarea anumitor decizii independent şi individual, prin 

responsabilitate 

- Realizare: utilizarea celor mai puternice abilităţi, creând un sentiment de 

autorealizare, prin utilizarea şi realizarea abilităţilor 

Pregătirea necesară a postului de muncă: 

- De bază: studii medii sau superioare în domeniul securităţii, afaceri interne 

- De specialitate: securitate 

- Cursuri speciale: curs de pază şi protecţie, arte marţiale  

- Aviz port armă  

Salariu şi condiţii de promovare: 

Salarizarea are loc în conformitate cu normele organizaţiei.  

 


