UniCredit Internship
Stagiu de practică pentru studenţii care
ştiu ce vor.
ÎNSCRIERI
PENTRU SESIUNEA
Mai 2014
APLICĂ ACUM !

În UniCredit,
alegi ce ţi se potriveşte
Programul de Internship îţi oferă oportunitatea unică de
acces într-o bancă europeană de top, în ariile pe care doreşti
să le explorezi şi care ţi se potrivesc.
Înţelegi, înveţi, experimentezi şi descoperi ce ţi-ar plăcea să
faci mai departe.
www.unicredit-tiriac.ro/carieră

UniCredit Ţiriac Bank
UniCredit Tiriac Bank este parte din Grupul
UniCredit, un grup bancar puternic, cu peste
150.000 de angajaţi şi o reţea de 10.000 de
sucursale în 20 de ţări.
Suntem prima şi singura bancă din România
certificată Top Employers Europe 2014. Din
2010, suntem ACCA Approved Employer.
Ca bancă europeană care îmbină viziunea
internaţională cu specificul local, ne dorim în
echipă persoane hotărâte să reuşească în
ceea ce îşi propun, adaptabile colaborării în
echipă şi dornice să ofere beneficii reale—prin
tot ceea ce fac—clienţilor noştri şi comunităţii
în care trăim.
UniCredit Internship
Programul este structurat în funcţie de profilul,
competenţele şi dorinţa studentului de a
aprofunda anumite arii ale activităţii dintr-o
bancă europeană de top. Stagiul se derulează
în sediul central al băncii şi/sau în reţeaua
de sucursale. La cerere, poate include un
modul desfăşurat în altă entitate UniCredit.
Sesiunea din Mai- Iunie 2014

Arii bancare
● Retail Banking
● Corporate Investment Banking &
Private Banking
● Accounting
● Risk Management
● Global Transaction Banking
● IT, etc
Beneficiile tale
● Sarcini concrete, responsabilităţi clare;
● Oportunitatea de interacţiune cu cei
mai buni profesionişti şi de a acumula
experienţă practică;
● Posibilitatea de integrare în echipa
băncii, la o dată ulterioară.
Calificările şi competenţele tale
● Student sau absolvent cu rezultate
academice bune şi experienţă
extracurriculară de impact;
Procesul de recrutare
● Aplicaţie online la:
campus@unicredit.ro pana la
28.05.2014
● CV, scrisoare de intenţie

● 20 locuri
Află mai multe despre programele noastre
pentru studenţi la:
http://unicredit-tiriac.ro//cariera

