FACULTATEA DE FINANȚE,
ASIGURĂRI, BĂNCI ȘI BURSE
DE VALORI

EximBank România susţine învăţământul financiar românesc
şi Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori
din cadrul ASE.
În acest sens, considerăm că parteneriatul nostru și-a dovedit eficienţa în anul
2014 și ne dorim să dezvoltăm și pentru anul 2015 un nou program de internship
în cadrul băncii având drept rezultat dezvoltarea în plan profesional şi o bună
experienţă pentru orice masterand finanţist
şi vă oferim

2 locuri în cadrul acestui program de internship plătit pe o
perioadă de maxim 12 luni, cu posibilitatea angajării după
finalizarea programului, în funcţie de performanţele obţinute
Dacă eşti masterand în cadrul unuia dintre următoarele programe de masterat:
- Bănci şi Asigurări (BANCAS)
- Cercetări avansate în finanţe (CEFIN)
- Finanţe şi Bănci – DOFIN
- Managementul Sistemelor Bancare (MsBank)
şi îndeplineşti condiţiile de eligibilitate, te aşteptăm să participi în procesul de
selecţie organizat de Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori
în colaborare cu EximBank România!
Sansa este a ta doar dacă eşti licentiat/masterand cu medii anuale cuprinse intre
8,50 si 10

Etapele procesului de selecţie:
Etapa 1: 26 noiembrie - 02 decembrie 2014 - depunerea candidaturii (CV
format europass și scrisoare de intenție) la secretariatul FABBV și evaluarea
candidaturilor de către o comisie a FABBV
Etapa a 2-a: 04 decembrie 2014 - publicarea rezultatului selecției pe site-ul
FABBV si transmiterea celor 10 CV-uri selectate de catre comisia FABBV catre
Directia Resurse Umane a Eximbank
Etapa a 3-a: 10 - 12 decembrie 2014 - organizarea interviurilor de selecție la
sediul Eximbank Romania si evaluarea candidaturilor de catre o comisie a
Eximbank
Etapa a 4-a: 17 - 19 decembrie 2014 comunicarea rezultatelor interviurilor
catre candidati si Academia de Studii Economice
Cei 2 masteranzi selectati vor desfăşura un stagiu de integrare socio-profesionala
pe o perioada de maxim 12 luni, pe baza programului ce va fi stabilit de către
Bancă.
Evaluarea perioadei de integrare socio-profesionala se va realiza pe parcursul
derulării programului şi în funcție de rezultate, Banca îsi rezervă dreptul să
decidă asupra continuării sau nu a activității masteranzilor.

