TONEL POP recrutează avocaţi stagiari și studenţi
Cerințe:
– dorinţa de a învaţa şi de a se perfecţiona, capacitatea de a gândi şi acţiona responsabil;
– să stie să opereze cu programe legislative, editoare de text, internet;
– cunoştinţe juridice-teoretice temeinice;
– abilităţi de comunicare, exprimare coerentă şi corectă, atât verbal, cât şi în scris în limba
romană.
Candidaţii interesaţi pot trimite CV „tip european” completat integral (rubrici, foto, etc) pe
adresa de e-mail:avocat.tonelpop@yahoo.com, sau WhatsApp nr. 0760 028 191 (fără însă a
suna), cu specificarea în subiect a pozitiei pentru care se aplică.
Mai multe informații găsești aici.

Internship @Orange
Programul Orange First Step se desfășoară la nivel național și este dedicat studenţilor şi
masteranzilor din toată ţara.
De ce să faci practică la Orange:
- descoperi cât mai multe despre brandul şi valorile Orange,
- îţi exersezi abilităţile practice în departamentul unde vrei să îţi începi cariera,
- înveţi direct de la profesionişti cum să interacţionezi cu clienţii,
- primeşti feedback de la echipa cu care lucrezi şi sfaturi folositoare pentru dezvoltarea
profesională
Perioadă
înscriere:
06
Perioadă
interviuri:
15
Perioadă desfăşurare practică: 4 - 22 decembrie
Mai multe informații găsești aici .

-

17
24

noiembrie
noiembrie

Stagii plătite la Centrul Comun de Cercetare
Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC) oferă stagii plătite în localitățile Ispra
(Italy), Petten (Netherlands) și Karlsruhe (Germany.
Persoanele interesate trebuie să fie absolvente de studii superioare. Remunerațiile sunt situate la
aproximativ 1.150 euro lunar. Iar pentru stagiarii din Ispra sunt asigurate unități de cazare pentru
o plată lunară de 155 euro (apartamente pentru 2-3 persoane, fiecare cu propria cameră).
De asemenea, JRC mai caută stagiari pentru biroul de presă, situat în Ispra. Stagiarii se vor ocupa
de monitorizare media și își vor oferi suportul în cadrul activităților zilnice (vizite de presă,
conferințe de presă etc.).
Mai multe informații despre oportunități de lucru în cadrul JRC sunt disponibile pe site-ul
instituției.
Mai multe informații găsiți aici.

Internship @BRD - Sucursala Focșani
Acest proiect implică oferirea de suport clienților în explicarea și realizarea operațiunilor la
automatele bancare BRD – program de 4 ore/zi, până la sfârșitul anului 2017.
Profil:
- ești absolvent studii medii, încadrat la cursurile unei instituții de învățământ superior;
- cunoștințe generale legate de organizarea și activitatea unei bănci,
- ești atent/a la detalii;
- ai abilități de comunicare, îți place să lucrezi cu oameni într-un mediu dinamic.
Mai multe detalii aici.

Manager Trainee - McDonald's Braila
Dacă ai studii universitare absolvite poți opta pentru poziția de manager trainee.
Pachet salarial anual: 38000 lei (3200 lei/lună)
Venitul meționat reprezintă salariul brut și valoarea tichetelor de masă.

Internship Neremunerat : SCA Mateescu, Mateescu & Krichbaum – Bucuresti – Aplica pana pe
4 octombrie 2017

ING Sales League Trainee : ING Romania
Termen limită de aplicare: 02.10.2017
Cerinţe:
- Eşti student în an terminal sau absolvent al unei facultăţi în domeniul economic: Finanţe-Bănci,
Administrarea Afacerilor, Management, Economie, etc. (Nu ai studii în domeniu şi eşti atras de
banking? Motivaţia ta poate convinge!)
- Eşti sociabil şi comunicativ;
- Te adaptezi uşor şi eşti orientat spre soluţii.
Mai multe informaţii găseşti aici.

Internship Honda Romania : Adecco Romania
Cerinţe:
- student în ultimul an, masterand sau proaspăt absolvent,
- implicare în activităţi extraculiculare reprezintă un avantaj,
- cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat,
- motivare şi interes de a lucra în industria auto,
- entuziast, cu spirit de iniţiativă dornic să se dezvolte continuu.
Mai multe informaţii găseşti aici.

Asistent Producator Evenimente : Mediafax Group
Cerinţe:
- absolvent liceu,
- nu este necesară o experienţă pe un post similar,

- cunoştinţe avansate operare PC: MS Office (excel, word), navigare internet,
- cunoştinţe nivel mediu limba engleză.
Mai multe informaţii găseşti aici.

Full-time internship in Audit : Deloitte Romania-Bucharest Office
Requirements:
- Last year students, fresh graduates or master students;
- Strong verbal and written communication skills (Romanian and English);
- Previous exposure to business environment and/or involvement in extracurricular activities will
be appreciated;
- Demonstrated problem solving skills, initiative and business awareness;
- Very good analytical skills;
- Ability to work both independently and as part of a team with professionals at all levels;
- Very good MS Office skills;
- Availability for a full-time program;
- Availability for traveling.
More informations you can find here.

Internship plătit în marketing digital : WebDigital - Bucureşti
Marketing Enthusiast : BOOKSTER - Bucureşti
Pfizer Internship Program - Commercial Relations - Bucureşti
Pfizer Internship Program - Accounting, Audit & Reporting - Bucureşti
HR Trainee - Full time, 1 year : METRO SYSTEMS ROMANIA - BUCUREŞTI

Echipa McDonald’s Bacău te invită să aplici pentru poziția de Manager Trainee!

Poţi opta pentru poziţia de Manager Trainee - prima treaptă pe scara ierarhică a managementului
într-un restaurant McDonald's, dacă:
- eşti o persoană dinamică, căreia îi place să lucreze în echipă şi să vină cu soluţii creative pentru
diverse situaţii de lucru,
- ai studii universitare absolvite.
Mai multe informaţii găseşti aici.

Audit internship : KPMG România – București, Cluj Napoca, Job la nivel național
Webinar - L'OREAL INSIDE OUT – București, Anunț la nivel național
Internship - Online (Digital) Media : GroupM – Bucuresti, Job la nivel national
Internship - Offline Media : GroupM - Bucuresti, Job la nivel national
Internship Content Manager Hipo.ro : Portalul hipo.ro – Bucuresti, Job la nivel national

INTERNSHIP SOCIETATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE
SOCIETATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE organizează în perioada 01.01-31.12.2018 stagiu de
practică (internship) pentru studenți (anii I-IV), masteranzi și doctoranzi. Sunt 10 (zece) locuri.
ACTIVITĂȚI: Cercetare și documentare juridică:
- redactare de comentarii și materiale documentare în domenii de interes practic,
- traduceri și sinteze în limba engleză,
- participări la evenimente juridice,
- note de doctrină,
- note de jurisprudență.
Program: Internii desfășoară activități între 4 și 10 ore/săptămână, potrivit afinităților și
aptitudinilor. Activitatea se poate desfășura și online.
Documente: CV în format european, însoțit de fotografie, scrisoare de intenție (max. 1 pag.),
eseu Care este cea mai interesantă lege pentru mine (300-900 cuvinte).

Stagiul de practică se adresează tuturor studenților facultăților de drept din România și Republica
Moldova, indiferent de anul de studiu, masteranzilor și doctoranzilor.
Termen limită de trasmitere a documentelor: 27 octombrie 2017, ora 21:00
Transmiteți documentele la adresa de e-mail: admin@juridice.ro
Informații suplimentare puteți găsi aici.

Study Abroad Counsellor with UNIVERSALIO
Requirements:
General outlook:
- Graduate of an international university (essential),
- Self-motivated, ambitious and hard-working,
- Positive-thinking, problem-solving mind-set (“glass half-full” kind of person),
- Attention to details (very important, please consider it seriously),
- Discipline to effectively take responsibility for tasks and meet the required deadlines.
Skills:
- Proficiency in English and an additional language (ideally, German),
- Research, analysis and synthesis abilities,
- Effective management of personal tasks and time constraints,
- Communication and interpersonal skills,
- Good knowledge of the Microsoft Office package (Word, Excel, Outlook)
More informations you can find here.

Programul Youth Professionals al Băncii Mondiale
Data limită: 28 iulie 2017
Candidaţii trebuie să demonstreze angajamentul lor în domeniul dezvoltării, succesul academic,
rezultatele profesionale şi capacitatea de leadership. Se apreciază diversitatea la locul de muncă,

fiind, astfel, încurajate să candideze persoanele calificate, cu background profesional, academic
şi cultural diferit.
Cei selectaţi vor primi un contract pe 5 anii şi vor petrece 24 luni într-un program de formare
structurat şi se vor bucura de diferite beneficii şi oportunităţi. Acest program reprezintă o şansă
de a experimenta dezvoltarea şi de a fi expus la operaţiunile şi politicile Băncii Mondiale.
Criteriile minime pentru a fi eligibil:
Cel mult 32 de ani (i.e. născuţi după 1 octombrie 1985),
Studii doctorale sau masterale,
Fluenţă în engleză,
Vorbitor experimentat de una sau mai multe din următoarele limbi străine: arabă, chineză,
franceză, portugheză, rusă şi spaniolă - de dorit dar nu necesar să se specializeze într-un domeniu
relevant pentru BM, cum ar fi economie, finanţe, educaţie, sănătate publică, ştiinţe sociale,
inginerie, planificare urbanistică şi managementul resurselor naturale,
Cel puţin 3 ani de experienţă la nivel de politici sau studii continue de nivel doctoral.
Găsiţi mai multe detalii aici.

Internship - marketing
Vei avea ocazia să înveți:
- time și project management, precum și utilizarea unor instrumente pe care le folosim în
activitatea curentă, în cadrul departamentului de Suport;
- cum să construiești și optimizezi o campanile de PPC Marketing (Google AdWords și
Facebook Ads), gestionând un cont real, pe bani reali, în cadrul departamentului de Specialiști în
PPC Marketing, sub îndrumarea unui “meseriaș”;
- să pregătești și să ai întâlniri cu oameni de afaceri și top manageri, să gestionezi eficient un
portofoliu de clienți, să faci networking și vânzare consultativă, în departamentul de Relationship
Managers, unde te vei comporta ca un veritabil consultant, sub îndrumarea unui coleg cu
experiență.
Cerințe:
- Să fii deschis către învățarea și asimilarea de noi cunoștințe, meticulos și ordonat ca un
neurochirurg, curios și pasionat ca un explorator;

- Să fii “on top of your game” deoarece prioritizarea și gestionarea timpului sunt foarte
importante pentru noi;
- Să fii o persoană responsabilă, capabilă să urmărească rezultate și să se automotiveze pentru a
le obține;
- Să fii organizat, atent la detalii, să dezvolți o gândire algoritmică;
- Să stăpânești limba engleză, să ai “DEX appeal” ridicat și simțul umorului;
- Să vrei și să lupți pentru a reuși!
La finele programului de IST (internship “super-tare”), există posibilitatea să devii coleg
permanent.
Mai multe informații găsești aici.

Talent Research Internship : Catalyst Solutions
Requirements:
- Bachelor / Masters’ Student interested in data analysis and market research;
- Advanced level of English – both writing and conversational;
- Knowledge of Microsoft Excel and Power Point;
- High attention to detail;
- Curious, with an analytical mindset;
- A friendly and engaging personality;
- Detail-oriented;
- Interest in employer branding and eager to learn more on this subject.
Responsibilities:
You will work within our Employer Branding Department with focus on the Most Desired
Employers Study - the most complex instrument on the market that assesses the perception and
expectations of professionals, graduates and students:
- Data analysis
- Transform data into compelling insights;

- Content writing based on insights;
- Report creation to present survey results;
- Involvement in the development of articles based on the study’s results.
More informations you can find here.

Preînscriere Top Talents Romania 2017
Profilul participantului: Daca ai beneficiat de expunere internationala prin programe dedicate
tinerilor, studii si altele, te-ai implicat in actiuni de voluntariat si ONG-uri studentesti, ai obtinut
rezultate academice foarte bune sau pur si simplu, ai facut si alte lucruri, pe langa facultate, care
te-au ajutat sa te dezvolti, atunci acest eveniment este pentru tine.
Ai suficiente motive pentru care nu trebuie sa ratezi evenimentul:
- Te intalnesti cu companii de top care participa la Top Talents pentru a recruta viitoarea
generatie de manageri. Vei acea ocazia sa discuti inclusiv despre programele de internship sau
programele pentru absolventi ce vor fi lansate in 2018. Anul trecut au participat companiile:
Coca-Cola HBC, Philips, Vodafone, Arctic, EY Romania, Heineken, JTI, Unilever si Google;
- Intri in reteaua tinerilor cu potential si vei avea acces la numeroase programe de internship,
traineeship sau management trainee pe parcursul unui an de zile;
- Cu ajutorul instrumentelor Cut-e iti testezi gratuit abilitatile cerute de unii dintre cei mai doriti
angajatori de pe piata. Este o ocazie excelenta sa te familiarizezi cu acest tip de teste inainte sa te
intalnesti cu ele intr-un proces de selectie de care depinde cariera ta. In urma completarii testelor,
vei primi un raport personalizat care iti evidentiaza punctele tari, precum si directiile de
dezvoltare;
- Descoperi care sunt calitatile pe care trebuie sa le dezvolte si sa le exploateze un manager sau
un antreprenor, importanta unor obiective setate, a networking-ului, precum si un bun
management al timpului;
- Te vei ambitiona sa-ti dezvolti abilitati si competente alaturi de cei mai buni tineri din
Romania, in fiecare pas al programului.
Mai multe informații găsești aici.

McGREGOR & PARTNERS is looking for an intern, Anunțul este valabil pentru municipiul
București – Termen limită: 20 iulie 2017

MATEESCU, MATEESCU & KRICHBAUM organizează internship - Anunțul este valabil
pentru municipiul București, Termen limită: 22 iulie 2017

InKompass - Programul de Internship plătit al companiei Philip Morris : Philip Morris Romania
– București
ATENȚIE: aplicația este deschisă până pe 30 Iunie 2017.
Cerințe:
- Să fii fluent în limba engleză,
- Să fii student sau masterand (să termini studiile în anul 2018),
- Să fii creativ, dornic de a te integra într-o echipa și de a lucra cu echipa în această vară și în
viitor!
Cum poți aplica?
1. Completează aplicația online - Dacă te potrivesti profilului, vei trece în etapa următoare.
2. Completează cele doua teste online:
- Un test numeric prin care vom vedea cum te descurci cu analiza datelor.
- Un test (Situational Judgement Test) prin care se va vedea cum iei deciziile în diverse situații
ipotetice.
3. Ulterior, în funcție de rezultatele testării, vei fi invitat la un Assesment center, o experiență
completă, în care vei avea ocazia să arăți cum ești tu de fapt, în cadrul unor exerciții individuale
și de grup.
Mai multe informații găsiți aici.

Accounting Associate (Trading) – Paid Internship : JTI Romania – București
Trainings offered:
- 1 day induction about company & internship program;
- On-the-job training.

Commitment:
- 5 days per week, 8 hours per day;
- Period: July 1st – September 30th 2017.
Requirements:
- Student in terminal year(s) of study, preferably in Accounting;
- Accounting knowledge;
- Knowledge of tax regulation related to AP accounting is considered an advantage;
- Good communication skills;
- Attention to details;
- Proficient in using of MS Office;
- Good English language.
More informations you can find here.

Transport Management Trainee - cariera in Austria : LKW WALTER Austria
Locul de munca se afla în Wiener Neudorf (la granița de sud a orasului Viena).
Profilul ideal:
- studii universitare (an terminal sau ați absolvit recent);
- specializarea studiilor de preferință în: afaceri internaționale, management, marketing, comerț
exterior, logistică, turism sau domenii similar;
- aveți cunoștințe bune de germană sau maghiară.
Dacă doriți să lucrați într-o companie dinamică, aflată în plină expansiune, aplicați online pt
acest anunț.
Mai multe informații găsiți aici.

Digital Marketing Intern : Erasmus Student Network – Termen limită: 14 Jun 2017
Profile:

- Analytical mindset with love for new marketing and technologies,
- High pro-active attitude. Not afraid of proposing changes and taking ownership of the
delegated tasks,
- Likes to work in teams and feels comfortable in a multicultural environment,
- Influencer-style skills,
- Passionate about data analytics and online marketing,
- Willingness to learn about different domains.
Terms and conditions:
- Internship for a duration of 6 months,
- The successful applicant should start in early August (to be discussed at the interview),
- Must have an Erasmus Placement or any Internship Agreement,
- Accommodation at the ESN house in Brussels is provided,
- Transport costs in Brussels are covered.
Requirements:
- Bachelor degree in Business Management, Marketing, ICT or related,
- Comfortable in both written and spoken English,
- Proficient user of the Office package, especially Excel or any other spreadsheet,
- Courses or other trainings on marketing-oriented data science/analytics are highly valued.
More informations you can find here.

Event Ambasador Hipo.ro : Catalyst Solutions
Perioada de aplicare este până pe 9 iunie 2017.
Orașe: Cluj Napoca, Iași, Timișoara, Job la nivel național
Tipologia persoanei căutate:
- Să fii energică, chiar dacă-i cald afară;

- Să fii comunicativă, chiar dacă nu ai studiat actoria sau relații publice;
- Să fii mai punctuală decât un ceas elvetian;
- Să fii o persoană orientată către rezultate.
Ce vei face mai exact?
Totul începe de la interacțiunea cu studenții, în care le vorbești despre proiectul pe care noi îl
desfășurăm. Tu vei fi reprezentatul Hipo în facultăți și campusurile universitare, iar materialele
promoționale (flyerele/afișele) îți vor fi suport pe toată perioada.
După această experiență, ai șansa să faci parte din echipă pe o perioadă mai lungă de timp și să te
implici în organizarea altor evenimente precum Angajatori de TOP, Ghidul Angajatorului sau
proiectele locale care apar peste an în orașul tău.
Mai multe informații găsiți aici.

International management Trainee Program – METRO Potentials Ready2Lead : METRO Cash
& Carry Romania
Why METRO Potentials?
- For two years you will learn our business from ground up ( you will work in all our company
departments),
- You will have 9 months international exposure (training on the job in another METRO country
and three months in our global HQ in Dusseldorf),
- You are constantly developing your management capabilities through extensive training and
assigned top management coaches and mentors,
- Join a fast track program towards a management position in our wholesale business.
Entry requirements:
- Recently graduated with a master’s degree from university, business school or hotel
management school (BBA),
- Extracurricular activities,
- A maximum of three years work experience,
- Aged between 23 and 28 years,

- International experience,
- Learning and networking agility,
- Excellent written and spoken English,
- Self-driven and ambitious,
- Strong communication skills.
More informations you can find here.

DECALEX organizează internship juridic – București
Cum este persoana căutată?
– este student la Drept minim anul 3;
– este dispusă să înveţe;
– gândeşte preventiv;
– vorbeşte limba engleză/franceză;
– este deschisă şi optimistă;
– este orientată către soluţii rapide.
Mai multe informații găsiți aici.

Kaufland Management Program - Termen limită de aplicare: 30 mai 2017
Ia parte la această experiență rotațională în cadrul programului și vei avea posibilitatea de a
înțelege, pe parcursul celor 12 luni, mecanisme și procese din departamente precum Vânzări,
Logistică cât și departamentele din Sediul Central.
Profilul viitorului intern:
- studii universitare în curs de finalizare (licență sau master);
- experiența unei activități de voluntariat (reprezintă un avantaj);
- cunoașterea fluentă a unei limbi străine (limba germană reprezintă un avantaj);
- permis de conducere (categoria B);

- mobilitate națională de 100%;
- entuziasm, perseverență și orientare spre rezultat.
Mai multe informații găsești aici.

Paid Unique Internship Opportunities : Petrus Communications (Location: Fontainebleau,
France; Bucharest, Romania) – Termen limită de aplicare: 31 mai 2017

Apel pentru stagii de practică la Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)
Durata unui stagiu este de maximum optsprezece luni (trei contracte consecutive de șase luni).
Condiții de eligibilitate:
- Absolvenți de studii universitare care dețin cel puțin o diplomă de licență;
- O bună cunoaștere a limbii engleze și a unei alte limbi oficiale a UE;
- Candidații trebuie să aibă pregătire legată de activitățile EMA, de exemplu, farmacie, medicină,
științele vieții, sănătate, chimie, tehnologii informaționale, drept, resurse umane, finanțe sau
comunicare.
DL: 1 iunie 2017, miezul nopții BST (pentru stagii care încep la 1 octombrie 2017).
Mai multe informații găsiți aici.

Internship in Finance Team : București – Se recrutează din: Cluj-Napoca, Brașov, Iași,
Constanța, Ploiești, Oradea, Craiova, Galați, Timișoara

Internship remunerat Content Manager Hipo.ro
Orașe: București, job la nivel național
Cerințe:
- student sau masterand dornic să învețe mai multe despre domeniul online pentru programul
plătit de internship Hipo.ro,
- abilități bune de redactare a textelor (corect gramatical, idei structurate și bine argumentate),

- ușurință în utilizarea MS Office (Excel, Word, Powerpoint),
- familiarizat cu mediul online ca utilizator (browsere, clienți de email, timp petrecut navigând
online),
- înțelegere de bază a modalităților de promovare online,
- bune abilități de research online,
- atenție la detaliu, dorința de a învăța lucruri noi, seriozitate,
- comunicare, creativitate,
- engleza: avansat
Constituie avantaj:
- implicare anterioara în proiecte online,
- PR online,
- cunoștințe de bază de Photoshop sau html & css,
- cunoștințe de bază de Google Analytics, Google Adwords, SEO, Facebook ads
Informații suplimentare găsiți aici.

Internship de vară la Structural Consulting™ Group
Informații practice despre internshipul remunerat:
Număr de locuri disponibile: 2
Locul desfășurării internship-ului: București
Perioada de desfășurare: 22 mai – 21 august 2017; part-time (minimum 20h/săptămână, în
funcție și de programul internului).
Activitățile programate:
o Consultanță (scriere & implementare proiecte cu finanțare nerambursabilă),
o Organizare evenimente faine,
o Update & Upkeep pentru portalurile firmei
Cerințe:

o cunoștinte foarte bune de limba română – nu glumim!
o cunoștințe bune de MS Office, Internet și ușurință în utilizarea rețelelor sociale);
o cunoașterea la nivel de lucru a limbii engleze;
o capacitatea de a lucra în echipă;
o creativitate și abilități de comunicare;
o implicare și atitudine proactivă;
o atenție la detalii.
La e-mailul internship@fonduri-structurale.ro până pe 14 mai 2017, ora 23:59, trimite:
o Maxim 250 de cuvinte în care să explici unde ieși în oraș cel mai des și de ce,
o CV-ul (în format european – descarcă aici).
Mai multe informații găsiți aici.

INTERNSHIP GUVERNUL ROMÂNIEI 2017
Ediția a V-a a Programului Oficial de Internship al Guvernului României - 2017, se va derula în
această vară în perioada 17 iulie – 18 septembrie 2017 și va oferi tinerilor oportunitatea de
familiarizare cu metodele de lucru ale administraţiei publice centrale.
Calendarul de organizare şi desfăşurare a Programului de Internship 2017 este structurat astfel:
• 24 aprilie – 9 mai: depunerea candidaturilor online;
• 9 mai – 28 mai: evaluarea candidaturilor online;
• 29 mai – 18 iunie – interviuri online;
• 26 iunie: anunţarea rezultatelor;
• 17 iulie: deschiderea Programului de Internship;
• 18 septembrie: închiderea Programului de Internship.
Află aici pentru ce instituție esti eligibil!
Succes!

Learn@BCR – program de internship plătit, cu durata de trei luni, la Galați
Data limita de înscriere: 02 mai 2017
Înscrie–te, indiferent de profilul facultății pe care o urmezi sau de anul de studiu și ai şansa să
înveţi din practică, de la colegi şi mentori cu experienţă în arii de interes pentru tine (marketing,
comunicare, operaţiuni, contabilitate etc.).
Care este profilul internului în BCR?
o ești pasionat de domeniul financiar-bancar,
o ai spirit de echipă și ești proactive,
o folosești bine MS Excel și Power Point,
o îți dorești permanent să înveţi lucruri noi,
o ești hotărât să contribui la dezvoltarea României.
Trimite CV-ul tău la email-ul BCR.internship@bcr.ro.
Informații suplimentare găsiți aici.
Succes!

Program plătit de Management Trainee “Campionatul de Management”, este la ediția a 4-a și
reprezintă o rampă de lansare pentru o carieră la Lidl.
Aplicațiile pot fi înregistrate prin hipo.ro până la 31 mai 2017.
Pe parcursul Campionatului vei primi un salariu peste medie.
Formarea durează 18 luni, între octombrie 2017 și martie 2019, implicând activități în
magazinele, depozitele și departamentele Lidl România.
Programul de management trainee este adresat studenților în an terminal și absolvenților care știu
ce își doresc: o carieră într-o multinațională și un job cu obiective ambițioase. Astfel, dacă ești
absolvent de studii superioare cu profil economic, umanist sau tehnic, dornic să călătorești,
cunoști limba engleză la nivel avansat, germana reprezentând un avantaj, ești proactiv și orientat
către performanță, deja ești considerat candidatul ideal pentru Campionat.
Informații suplimentare găsești aici.
Succes!

ING International Talent Programme - Finance Track : ING Bank – Termen limită: 15 mai 2017
ING International Talent Programme – Risk Track : ING Bank – Termen limită: 15 mai 2017

Sales Management Trainee : Coca Cola HBC Romania
Profil:
- Student în ultimul an sau absolvent de
Economic/Marketing/Comerț sau al domeniilor conexe;

studii

superioare

în

domeniul

- A terminat facultatea în urmă cu maxim doi ani;
- Cunoștințe avansate/certificate internaționale de limba engleză și de utilizare a pachetului MS
Office;
- A fost implicat în activități extrașcolare (voluntariat în ONG-uri, membru într-o asociație
studențească, prezență la colocvii, sesiuni de comunicări științifice, olimpiade etc.);
- Experiență de lucru de maxim 1 an/implicarea în programe de internship.
Mai multe detalii găsiți aici.

Finance Management Trainee : Coca-Cola HBC Romania
Profil:
- Student în ultimul an sau Absolvent de studii superioare în domeniul Finanțelor sau în domenii
conexe, cu o notă de absolvire peste medie;
- A terminat facultatea în urmă cu maxim doi ani;
- Cunoștințe avansate de limba engleză și de utilizare a pachetului MS Office;
- A fost implicat în activități extra-curriculare (voluntariat în ONG-uri, membru într-o asociație
studențească etc.);
- Experiență de lucru de maxim 1 an/implicarea în programe de internship.
Mai multe detalii găsiți aici.

Stagii plătite la Mediatorul European
Stagiile durează în mod normal 4 luni şi pot fi prelungite până la maximum 12 luni.
Stagiarilor li se solicită să lucreze sub supravegherea directă a unui jurist.
Nivelul ajutorului financiar acordat stagiarilor în schimbul sprijinului extern va fi calculat pentru
fiecare în parte. Bursele sunt disponibile pentru stagiarii care nu au alte mijloace financiare, timp
de trei luni. Valoarea burselor reprezintă 25% din salariul mediu pe care îl primeşte personalul de
grad A-D6, nivelul 1 (aproximativ 1200 euro în Bruxelles și 1400 euro în Strasbourg), inclusiv
cheltuielile de întreţinere, unde este posibil.
Stagiarii sunt selectaţi pe bază individuală. Candidaţii ar trebui, în mod normal:
o să fie cetăţeni ai unui stat membru UE;
o să aibă diplomă de licenţă în drept şi să fie la un nivel avansat al formării lor profesionale sau
al documentării în probleme de drept comunitar;
o să fie capabili să lucreze în cel puţin două limbi oficiale ale comunităţilor europene; sunt cerute
cunoştinţe de franceză şi engleză, limbile de lucru ale Mediatorului European.
Date limită:
o 30 aprilie pentru stagiile care încep de la 1 septembrie,
o 31 august pentru stagiile care încep de la 1 ianuarie,
Mai

multe

detalii

precum

şi

formularul

de

candidatură

sunt

disponibile aici.

Stagii de practică la Curtea de Justiţie
În fiecare an, Curtea de Justiţie oferă un număr limitat de stagii plătite cu durata maximă de 5
luni. Acestea se efectuează de obicei la Directoratul Cercetare şi Documentare, la Serviciul
pentru Presă şi Informaţii, la Directoratul General pentru Traduceri sau la Directoratul pentru
Interpretare.
Stagiarilor li se cere:
- să fie cetăţeni ai unui stat membru UE;
- să aibă diplomă de licenţă în Drept sau Ştiinţe Politice (Dreptul ar trebui să predomine),
diplomă care, dacă este cazul, să fie completată de un certificat de studii post-universitare sau de
experienţă profesională;

- să cunoască la perfecţie una dintre limbile oficiale ale UE şi să cunoască bine şi o a doua.
Se recomandă, de asemenea, bune cunoştinţe de limba franceză.
Datele limită până la care se pot trimite cererile de candidatură sunt:
- 30 septembrie, pentru stagiile care încep între 1 martie şi 31 iulie,
- 30 aprilie pentru stagiile care încep între 1 octombrie şi 28 februarie.
Mai multe informații găsiți aici.

Anunț important!
Centrul de Cercetări privind Dinamica Socio-Economică în Dezvoltare Durabilă DiSEDD –
Universitatea “Danubius” din Galați oferă un post de voluntar (Internship):
Competențe și calități necesare:
- Abilități de comunicare verbală și în scris;
- Competențe în utilizarea calculatorului: Word, Excel, Internet;
- Persoană organizată;
- Cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj;
- Student (sau masterand) la Universitatea Danubius.
Responsabilități:
- Să colaboreze cu echipa DiSEDD în organizarea a două evenimente;
- Să transmită invitații partenerilor, colaboratorilor și publicului țintă vizat de evenimente și să
solicite confirmări de participare;
- Să colaboreze cu echipa DiSEDD în construirea unei bazei de date;
- Să contribuie la colectarea de date și documentație relevantă pentru activitatea Centrului de
Cercetare DiSEDD – sub îndrumarea echipei centrului.
Beneficii oferite:
- Contract de voluntariat pe o perioada de 3 luni.
- Dezvoltarea competențelor de comunicare și organizatorice

- Mediu de lucru dinamic
Termen limita de depunere a candidaturii: 14.04.2017.
Persoanele interesate sunt rugate să trimită un e-mail prin care să-și exprime motivația și să
atașeze un CV la: disedd@univ-danubius.ro.
Puteți adresa întrebări și solicita informații suplimentare la: madalina.balau@univdanubius.ro (Mădălina Bălău - Director Executiv Interimar DiSEDD).

Internship la Camera Deputaților - 2017
În perioada 1-24 martie 2017 se fac inscrieri online la Programul de Internship al Camerei
Deputaților. Tinerii se pot familiariza cu procedurile care implică procesul legislativ și tot ce
presupune activitatea Parlamentului.
Programul se adresează tuturor tinerilor studenți sau absolvenți din domenii diverse, interesați de
administrația publică centrală.
Mai multe informații găsiți aici.

Trainee (f/M) : Kaufland Romania
Cerințe:
Studii
universitare
finalizate
(licență
• O limbă străină vorbită fluent (limba germană reprezintă un avantaj),

sau

masterat),

• Bune cunoștințe MS Office,
• Mobilitate naţională - 100% din programul de lucru - pe toată durata desfășurării programului,
• Permis de conducere categoria B,
• Experiența unei activități de voluntariat (orice activitate extra-școlară reprezintă un avantaj),
• Entuziasm, perseverență și focus pe rezultate.
Ce oferim?

• Oportunitatea de a face parte din echipa celei mai mari companii de retail din România,
• Pachet salarial atractiv,
• 22 de zile de concediu care cresc în funcție de vechimea în companie,
•
Tichete
de
masă
începând
cu
prima
• Asigurare voluntară de sănătate cu servicii medicale de înaltă calitate,

zi

în

echipă,

• Măsuri eficiente de dezvoltare în carieră și posibilitatea promovării interne.
Mai multe detalii găsiți aici.

Consilier clienți : ProCredit Bank – Programul complet de training durează 6 luni și se adresează
absolvenților de studii superioare (indiferent de specializare) care cunosc limba engleză și doresc
să se specializeze în domeniul bancar.
Mai multe informații găsiți aici.

INM selecționează judecători specializați în Drept penal și procurori pentru un seminar ce va
avea loc la Sofia în aprilie 2017
Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) şi The National Institute of Justice din Bulgaria
organizează seminarul "INTERNATIONAL LEGAL COOPERATION IN CRIMINAL
MATTERS. EUROPEAN ARREST WARRANT- CP/2017/08". Seminarul se va desfășura în
limba bulgară, dar va avea traducere în limba engleză. Termenul limită de înscriere este 20
februarie 2017.
EJTN rambursează participanţilor costul transportului (în limita a 400 € /seminar) şi acordă
diurnă pentru cazare şi mese, de până la 180 € (ulterior desfăşurării seminarului).
Costul total eligibil pentru un drum dus-întors (în care sosirea are loc în după-amiaza/seara
anterioară primei zile a seminarului, iar plecarea în ultima zi a seminarului, după finalizarea
lucrărilor) este de maxim 400 €. Orice depăşire a acestei sume va fi suportată de participant.
Mai multe informații găsiți aici.

Stagii la “Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi Muncă”
Data limită: 29 ianuarie 2017, 23:55 GMT

Perioadele de stagiu la Fundaţie se adresează tinerilor absolvenți de studii universitare, fără a
exclude pe cei care, în cadrul învățării pe tot parcursul vieții, au obținut de curând o diplomă
universitară și sunt la începutul unei noi cariere profesionale. Candidații trebuie să fi încheiat
primul ciclu al învățământului universitar și să fi obținut diploma de licență sau un echivalent al
acesteia înainte de data limita de aplicare. De asemenea, aceștia nu au mai beneficiat de un astfel
de stagiu într-o altă instituţie europeană, sau nu au avut un loc de muncă într-o instituție
europenă.
Stagiarul primeşte pe perioada stagiului un grant de 1309 euro pe lună. Grantul acordat este în
concordanță cu cele stabilite de Comisia Europeana pentru stagiari. Se acordă o alocaţie pentru
călătorie şi, de asemenea, un supliment pentru stagiarii cu dizabilităţi.
Mai multe informații găsiți aici.

Consilier clienți : ProCredit Bank – Programul se adresează absolvenților de studii superioare
(indiferent de specializare) care cunosc limba engleză și doresc să se specializeze în domeniul
bancar.
Programul complet de training durează 6 luni (4 luni training teoretic în centrul din Bulgaria sau
Serbia și 2 luni training practic în locațiile din țara noastră).
ProCredit Bank va suporta toate cheltuielile generate de cazare și transport și va plăti o
remunerație lunară participanților.
Mai multe informații găsiți aici.

Manager Trainee : Premier Restaurants Romania

Stagii la Agenția Europeană a Căilor Ferate
Termen limită de depunere a candidaturilor este 31 decembrie 2016
Agenția Europeană a Căilor Ferate oferă cursuri de formare la locul de muncă pentru a oferi
informaţii despre activitățile agenţiei ERA stagiarilor selectaţi.
Programul se adresează în principal tinerilor absolvenți, fără a exclude pe cei care - în cadrul
învățării pe tot parcursul vieții - au obținut recent o diplomă universitară și sunt la începutul unei
noi cariere profesionale.

Stagiile sunt organizate de două ori pe an, fiecare pentru o perioadă de 3 până la 5 luni, începând
cu martie și octombrie. Cu toate acestea, alte durate pot fi posibile în cazuri excepționale.
Sunt acoperite costurile de călătorie, concediile cu plată şi formare a personalului, plus o sumă
lunară de 1200 de euro.
Candidații trebuie să deţină o diplomă universitară (minimum 3 ani de studii universitare), să
cunoască foarte bine limba engleză şi o a doua limbă străină (aparţinând limbilor UE). Prioritari
sunt tinerii care nu au mai lucrat într-o instituţie europeană.
Mai multe informații găsiți aici.

Stagii la Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă (EMSA)
Data limită: 23 decembrie 2016 (pentru stagiile care încep pe 1 martie 2017 şi se încheie pe 31
august 2017).
Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă oferă stagii de practică pentru o perioadă de 3-5
luni.
Programul de stagii urmăreşte:
- să le ofere stagiarilor experienţă de lucru în domeniul legislaţiei siguranţei maritime,
- să le ofere stagiarilor posibilitatea de a acumula experienţă practică şi cunoştinţe cu privire la
activitatea de zi cu zi a unităţilor şi secţiunilor EMSA,
- să le ofere absolvenţilor posibilitatea să pună în practică cunoştinţele acumulate pe parcursul
studiilor.
Datele de începere a acestor stagi sunt de regulă 1 martie şi 1 octombrie în fiecare an. Stagiarii
au câte un mentor în cadrul EMSA şi au dreptul de a participa la întâlniri, să primească
documente şi să participe la activitatea departamentului unde sunt alocaţi, corespunzător cu
pregătirea pe care o au.
Criterii de eligibilitate:
Candidaţii:
- vor fi selectaţi dintre cetăţenii statelor membre UE, din Islanda şi Norvegia; un număr limitat
de stagiari pot proveni din afara statelor membre, în funcţie de fondurile alocate pentru acest
program;
- trebuie să fi terminat cursurile universitare şi să aibă diplomă până la data candidaturii;

- trebuie să cunoască bine limba engleză şi, dacă sunt din statele membre UE, trebuie să
cunoască cel puţin satisfăcător încă o limbă a Comunităţii.
Grantul:
Stagiarii vor primi un grant lunar de 888,94 euro. Stagiarii cu dizabilităţi pot primi un grant
suplimentar, cu cel mult 50% mai mare. Stagiarilor selectaţi li se pot acoperi costurile de
transport în funcţie de bugetul disponibil. Această sumă se plăteşte la finalul stagiului (cel puţin
3 luni).
Mai multe detalii despre candidatură găsiţi aici.

Traineeship Inginerie/Economie/HR/Marketing/Comunicare : Professional – Buzău, Galați, Tg.
Jiu
Programul de traineeship este plătit și vei fi angajat cu contract de muncă pe perioadă
determinată (6 luni).
Cerințe:
- Proaspăt absolvent sau masterand- studii cu profil economic/tehnic/umanist;
- Note foarte bune la materiile cu profil;
- Nivel limba engleză: minim mediu, preferabil avansat;
- Cunoștințe de operare Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
- Motivație de dezvoltare în domeniul studiat;
- Foarte bune abilități de analiză și sinteză;
- Abilități de comunicare și prezentare;
- Asertivitate și integritate;
- Autonomie, inițiativă și implicare;
- Orientarea spre dezoltarea personală;
- Dinamism, spirit de echipă, entuziasm.
Mai multe informații găsiți aici.

INTERNSHIP ÎN STATELE UNITE ALE AMERICII – APEL LA CANDIDATURĂ PENTRU
2017
Scopul programului este de a oferi participanţilor o oportunitate de dezvoltare profesională şi de
învăţare de noi metode de implicare a cetăţenilor în procese decizionale care afectează grupurile
minoritare/ dezavantajate.
Pe parcursul programului, persoanele selectate vor petrece 6 săptămâni în Statele Unite ale
Americii, lucrând în cadrul unor organizaţii comunitare, vor participa la ateliere de lucru și vizite
de studiu.
Candidaţii la acest program trebuie să provină din organizații sau grupuri civice/comunitare cu
experienţă în advocacy, organizare comunitară, educație civică sau care lucrează direct cu
grupuri minoritare/dezavantajate. Aceştia trebuie să stăpânească foarte bine limba engleză, să
aibă vârsta cuprinsă între 25 şi 40 de ani şi să fie disponibili pentru a se implica, înainte și după
terminarea internship-ului, în activităţi de organizare comunitară.
Formularul și anexele trebuie trimise până pe 1 Decembrie 2016 (inclusiv) pe email
la: GLC_teachdemocracy4@hotmail.com, vlad@ce-re.ro şi prin poştă pe adresa CeRe (Centrul
de Resurse pentru participare publică) – Str. Slt Zaharia nr. 22, sector 1, Bucureşti. Se va lua în
considerare data poştei.
Mai multe informații găsiți aici.

Practica@BCR
Programul de practică se va desfășura pe o perioada de 2 luni.
Care sunt abilitățile de care ai nevoie pentru a putea efectua cu succes Practica@BCR?
- Pasiunea pentru domeniul financiar-bancar;
- Te descurci bine singur dar și în echipă;
- Stăpânești MS Excel și Power Point;
- Dorința de a învăța constant lucruri noi;
- Ești o sursă energică de progres, schimbare și inovare.
Pentru a efectua practica obligatorie, aplică la acest anunț sau trimite un CV actualizat pe adresa
de e-mail BCR.Practica@bcr.ro, menţionând localitatea în care vrei să faci practică, și vei intra
în procesul de selecție.

Global News Intelligence organizează un nou stagiu de practică în perioada 17 octombrie – 19
decembrie în București
Stagiul de practică se adresează studenților, masteranzilor, doctoranzilor sau persoanelor
interesate de analiza relațiilor internaționale. Participanții vor primi o adeverință de practică și
vor putea beneficia atât de cursuri de formare specială cât și de participarea gratuită la unele din
programele ce vor fi realizate în această perioadă.
Aplicațiile pot fi trimise până la data de 7 octombrie, urmând ca persoanele selectate să fie
chemate la un interviu în perioada 9-14 octombrie.
Mai multe informații găsiți aici.

Oportunitate de Internship la Departamentul de Inovație, British Council București
Locație: Bucureşti
Durată: Şase luni
Termen limită: duminică, 09 octombrie 2016
Responsabilități:
- Cercetare în domeniile relevante pentru departament
- Redactarea textelor pentru materialele de comunicare: e-newsletter, texte pentru website,
broşuri, afişe, etc.
- Promovarea cluburilor de conversație și a bibliotecii în școli, la diverse evenimente și la târguri
educaționale
- Aranjarea resurselor returnate de către clienți ( cărți, DVD-uri, reviste) – aprox. 1-2 ore/zi
- Catalogarea şi ştergerea materialelor din catalogul bibliotecii
- Organizarea de evenimente.
Mai multe informații găsiți aici.

Stagii la Parlamentul European: cum funcționează

Stagiarii au oportunitatea de a aplica ce au învățat într-un mediu profesional fascinant. Vor
dobândi experiență în domenii precum comunicarea, politica, traducerile și administrația.
Participarea la un stagiu ar putea fi un pas ideal către o carieră viitoare în Bruxelles și oriunde
altundeva.
Puteți trimite candidatura la stagiile Schuman între 15 august și 15 octombrie.
Parlamentul European oferă stagii generale absolvenților de facultate și stagii de traduceri și în
domeniul jurnalisticii. Stagiile de traduceri durează trei luni, iar stagiile Schuman cinci. Ambele
tipuri de stagii sunt plătite. Există și stagii pentru studenții care încă nu au absolvit universitatea.
Mai multe informații găsiți aici.

Internship pentru tineri în cadrul Camerei Deputaților. Informații complete găsiți aici.
Perioadă
de
înscrieri:
5-30
Opțiuni de stagiu: http://internship.cdep.ro/sectiuni/specializari

septembrie

2016

Stagiu de practică la Ambasada Suediei
Ambasada Suediei oferă un stagiu de practica plătit full-time pe o perioadă de 5 luni, în
probleme politice, economice, de comunicare și promovare comercială.
Oportunitatea este deschisă absolvenților români de studii la nivel masteral în domeniile științe
politice, relații internaționale, economie, drept sau alte domenii relevante.
Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este 28 iulie 2016.
Toate informațiile necesare sunt disponibile aici.

Stagii de practică la Ambasada României la Londra
Ești student, absolvent al unui masterat, urmezi cursuri postuniversitare sau studii doctorale și
ești interesat de diplomație, relații internaționale și comunicare, atunci aplică pentru un stagiu la
Ambasada României la Londra.
Data limită: 31 iulie 2016 pentru stagii în perioada 1 octombrie 2016 – 28 februarie 2017
Condiţii de participare:

- Stagiarul trebuie să urmeze studii/să fie înmatriculat într-o formă de învăţământ de nivel
licenţă, masterat, doctorat, postuniversitar sau postdoctoral.
- Să cunoască limba engleză (vorbit şi scris). Este utilă, de asemenea, cunoaşterea altei/altor
limbi străine.
- Să fie cetăţean român.
Mai multe informații găsiți aici.

Stagii de practică la Ambasada României la Lisabona
Ambasada României la Lisabona oferă posibilitatea efectuării de stagii de practică pentru
studenţii interesaţi de domenii ca relaţiile internaţionale, comunicare și diplomație publică, presă,
servicii consulare.
Ești student, masterand, doctorand sau ești absolvent aflat la început de carieră și cunoști limba
portugheză, atunci aplică pentru un stagiu la Ambasada României la Lisabona.
DL: 30 iulie 2014 pentru stagii în perioada 1 octombrie 2016 – 28 februarie 2017
Mai multe informații găsiți aici.

Oportunitate – Voluntariat la Centrul de Resurse Juridice
Termenul limită pentru a depune dosarul de candidatură (CV + scrisoare de intenție de maxim
250 cuvinte) este 31 iulie 2016.
Centrul de Resurse Juridice (CRJ) lansează un apel de candidatură pentru un program de
voluntariat, ce se va desfășura în cadru Clinicilor Juridice Mobile (CJM). Această instituție are
ca scop furnizarea de informații în domeniul drepturilor omului, în particular pentru persoanele
cu dizabilități.
Programul de voluntariat dispune de 10 locuri.
Criterii de selecție:
- student la Drept, la nivel de licență, anul 3 și 4, respectiv master sau doctorat;
- bune abilități de comunicare, analiză și sinteză a documentelor;
- interes pentru grupurile vulnerabile;

- flexibilitate, disponibilitate pentru deplasare în instituțiile vizate;
- seriozitate, organizare.
Mai multe informații găsiți aici.

Internship reprezentant vânzări/ publicitate – Dată limită 28 iulie 2016
Eşti student(ă)/absolvent(ă) la specializări ca Marketing, Comunicare, Relaţii Publice?
Vrei o carieră în Vânzări, Publicitate, Marketing? Îţi doreşti să faci primii paşi într-o carieră
dinamică, în contact permanent cu oamenii, plină de provocări şi realizări?
Lucrând cu 3Media vei învăţa că se poate!
Aplică aici.

Baroul din Paris organizează în lunile octombrie și noiembrie 2016 un “stagiu internațional de
perfecționare” pentru tinerii avocați! Aplică acum!
Condiții:
- Vârsta sub 40 de ani,
- Nivel bun de limbă franceză,
- Deținerea unei asigurări de răspundere civilă profesională.
Candidaturile se vor trimite până la data de 30 iunie 2016,
mail alegrand@avocatparis.org

la adresa de

e-

Costurile cu voiajul și sejurul la Paris vor fi suportate de către candidat.
Mai multe informații găsiți aici.

Candidaturi voluntare pentru stagii de pregătire internă la Unitatea Asistenţă pentru Dezvoltare
(UAsD) din cadrul Ministerului Afacerilor Externe
Dată limită: 22 iunie 2016

Sunt așteptate, în principal, candidaturile persoanelor interesate de domeniul asistentei pentru
dezvoltare, care deţin expertiză sau experienţă în organizarea de evenimente, au o foarte bună
cunoaştere a limbii engleze şi o bună cunoaştere a Word-ului şi a Excel-ului.
Persoana/ele selectate pentru acest stagiu urmează a lucra în cadrul UAsD în regim de voluntariat
și la finalul stagiului vor primi o adeverință de practică.
UAsD acceptă în stagiu studenţi sau proaspeţi absolvenţi cu studii specializate în domeniu, care
demonstrează un interes crescut pentru domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare, în
special ai programelor masterale din cadrul facultăţilor de profil.
Persoanele interesate de efectuarea unui stagiu de pregătire în cadrul UAsD sunt rugate să trimită
un mail în acest sens pe adresa uasd@mae.ro, până pe 22 iunie, anexând, totodată, un CV
actualizat, în limba română, o scrisoare de intenţie, precum şi o scrisoare de recomandare. În
cazul existenţei mai multor candidaturi pentru aceeaşi perioadă de stagiu, UAsD va selecţiona
stagiarul pe baza unui interviu.
Mai multe informații găsiți aici.

P&G Managerial internship program represents a paid 3 months project taking place in one of
the following departments:
- Marketing,
- Finance and accounting,
- Sales,
- Human Resources,
- Logistics (Supply Network Operations),
- Procurement,
- Market Research
Qualification:
- Students starting with the 2nd year of Bachelor and graduates following a Master's degree;
- Good English skills;
- Strong leadership qualities, analytical thinking and problem solving;
- Creativity & Initiative;

- Communication and priority setting.
More informations here.

Internshipuri în turism: UNCOVER – România
Uncover România caută interni pentru poziția:
- Travel writer pentru http://www.uncover-romania.com/, perioada iunie-septembrie 2016.
Experiența nu este o condiție, dar cunoașterea la perfecție a limbii engleze, creativitatea în scris
și dorința de a învăța sunt obligatorii. Programul este flexibil, poți lucra de acasa sau de oriunde
îți dorești atât timp cât acorzi cel putin 20 de ore pe săptămână activităților pentru Uncover
România.
Dată limită: 10 iunie pe diana@uncover-romania.com
- Ghid turism: Uncover România Tours caută interni pentru poziția de ghid de turism pentru
perioada iunie-septembrie 2016. Experiența nu este o condiție, dar studiile superioare relevante,
vorbirea fluentă a limbii engleze și o cultură generală solidă sunt necesare. Prin cultura generală
înțelegem o cunoaștere aprofundată a istoriei României, a geografiei și a culturii sale și în
general un interes pentru lumea în care trăim.
Dacă tocmai ți-ai luat atestatul de ghid sau ești pe cale/dorești să îl obții, trimite CV-ul tău și
scrisoarea de intenție în limba engleză până la 10 iunie pe diana@uncover-romania.com

Internship Customer Care - 6 luni
Profil candidat:
- Absolvent de studii superioare - de preferat în domeniul economic,
- Cunoștințe de operare Microsoft Office,
- Excelente abilități de comunicare și relaționare,
- Cunoștințe de limba engleză (cel putin nivel mediu; limba franceză reprezintă un avantaj),
- Bune abilități analitice și organizatorice.
Ce trebuie să faci?
- Să te ocupi de procesarea comenzilor în sistem (SAP),

- Să ții evidența documentelor de livrare,
- Să asiguri suportul echipei de customer care,
- Să centralizezi comenzile de papetărie,
- Să coordonezi activitatea de arhivare a documentelor,
- Să menții legătura cu departamentul comercial si logistică.
Ce ți se oferă?
- Un mediu de lucru în care ești într-un proces continuu de învățare,
- Echipă tânără și dinamică,
- Posibilitatea să îți începi cariera într-o companie aflată în plină dezvoltare,
- Pachet salarial atractiv.
Mai multe informații aici.

ArcelorMittal Galați Internship 2016
S-a deschis sesiunea de înscrieri!
Alege cel mult trei proiecte care se potrivesc pregătirii tale apoi trimite denumirea proiectului/lor
selectate alături de CV-ul tău la internship.galati@arcelormittal.com până în 20 iunie 2016.
Aici găsești lista de proiecte disponibile. Succes!

Learn @BCR – Internship în Galați
Este un program dedicat studenților de la orice facultate, în orice an de studio, care doresc să
urmeze în BCR un program de internship plătit, pe perioada vacanței de vară.
Ce îţi trebuie?
♡
Pasiunea
pentru
domeniul
♡
Te
descurci
bine
singur,
dar
și
♡
Utilizezi
cu
succes
MS
Excel
și
♡
Ai
dorința
de
a
învăța
constant
♡ Ești o sursă energică de progres, schimbare și inovare.

financiar-bancar,
în
echipă,
Power
Point,
lucruri
noi.

Trimite-ne CV-ul tău la adresa BCR.internship@bcr.ro
Mai multe informații găsiți aici.

Programului eMAG Talent Internship
Înscrierile se desfășoară în intervalul 16 mai - 3 iunie 2016, iar perioada de internship va avea loc
în lunile iulie și august. Toate posturile de internship vor fi plătite pe întreaga durată a
programului, iar la final cei mai performanți dintre participanti pot fi angajați în cadrul eMAG.
Pozitiile deschise sunt pentru interni in sase din echipele companiei: Software Development,
Web&Mobile Platforms, Targeting Search&Listing, Comercial Platform, Finance si HR.
Mai multe informații aici.

Kaufland Management Program
Pentru al treilea an consecutiv, acest program rotational de 12 luni oferă absolvenților o
experiență într-o companie de top din industria de retail.
Tinerii vor avea contract de muncă pe perioadă nedeterminată, pachet salarial atractiv mult peste
media pieței, vor avea asigurate transportul, cazarea și diurna pe întreaga perioadă a deplasărilor
periodice efectuate.
Cerințe:
- Studii universitare finalizate (licență sau masterat),
- Experiența unei activități de voluntariat,
- O limbă străină vorbită fluent (limba germană constituie un avantaj)
- Permis de conducere,
- Entuziasm, perseverență, focus pe rezultate.
Termen limită de aplicare: 20 iunie 2016
Mai multe informații găsiți aici.

