Programul de internship este dedicat studentilor din anii 2 si 3,
de la ciclul licenta, care doresc sa castige experienta pe
perioada studentiei.
Programul de internship este dedicat strict activitatii de Money
Collection din cadrul Directiei Economice. Activitatea se va
desfasura, la Sediul Central al companiei noastre, situat in
Bucuresti, Str. Vulturilor nr. 98A, sector 3. Pozitia presupune un
orar flexibil de 4 ore/ zi, programul fiind stabilit de comun
acord cu managerul departamentului.

Perioada programului este de 1 an, timp in care pentru a facilita participarea la know-how din 4 in 4 luni
asteptam noi interni. Pe durata acestui internship veti participa la trainig-uri regulate. Ca parte a dezvoltarii
voastre profesionale si pentru un feedback eficient veti trece printr-un interviu individual cu managerul
Directiei Economice. Veti fi in contact direct atat cu alti angajati din cadrul altor departamente cat si cu
diferiti manageri care va vor ajuta cu sfaturi practice in activitatea depusa dar si in cariera. La sfarsitul celor 4
luni petrecute alaturi de noi veti primi din partea Directorului Financiar o scrisoare de recomandare care va
reflecta activitatea desfasurata alaturi de noi.
Pentru acest program sunt disponibile 2 pozitii la fiecare 4 luni. Aplicatiile se pot trimite pe tot parcursul
anului.
Alaturandu-va acestui program veti beneficia de:
- completarea educatiei prin combinarea teoriei cu practica
- cunoasterea mediului real de munca
- optimizarea aptitudinilor personale atat tehnice cat si soft
Participand la acest program aveti posibilitatea, in functie de structura noastra interna, sa fiti angajat cu
contract de munca part time/ full time, pe durata deteminata/ nedeterminata
Cei care doresc sa faca parte din acest program trebuie:
- sa aiba afinitati fata de cifre
- sa fie atenti la detalii
- sa posede cunostinte operare PC nivel mediu
- sa cunoasca limba engleza la un nivel avansat
Tine-ti minte!
• Durata: Internul trebuie sa participe la acest program minim 4 luni
• Costuri: Acest program de internship nu este platit
• Confidentialitate: Trebuie sa fii discret si sa pastrezi confidentialitatea oricaror informatii cu care intri
in contact si nu poti publica documente bazate pe astfel de informatii
• Norme si proceduri: Odata ce ai fost acceptat in program trebuie sa respecti normele, procedurile si
regulamentele noastre interne
Aplicatiile pot fi trimise pe adresa de mail: jobs@grawe.ro, cu mentiunea “Internship”!
Te asteptam!

