Metropolitan Life
Young Leaders
among Leaders
La Metropolitan Life, considerăm că este important startul în carieră alături de specialişti care te
pot sprijini în dezvoltarea profesională prin mentorat şi practică îndrumată în departamentele:
Financiar

Acturiat

Operaţiuni

Investiţii

Vânzări

Marketing

IT

HR

Conform unei cercetări recente*, reperele dezvoltării personale pentru tineri sunt:

47%

rezolvarea
problemelor

59%

luarea
deciziilor

60%

independenţa
financiară

Beneficii oferite în cadrul programului
• Coach dedicat din cadrul echipei de management • Oportunitatea de a lucra cu specialiști de top
• Implicarea activă în proiectele şi activităţile
companiei

• Recunoașterea experienţei dobândite, la
finalul programului

Dacă eşti creativ, ai o gândire out of the box şi vrei să împărtăşeşti cu noi câteva exemple de idei interesante
din proiectele tale anterioare; dacă îţi face plăcere să lucrezi în echipă pentru atingerea unui ţel comun şi ai
capacitatea de a învăţa şi face conexiuni rapide; dacă vrei constant să înţelegi cum funcţionează lucrurile, ştii
să iei iniţiativă, eşti perseverent şi disciplinat, astfel încât să atingi obiectivele stabilite,
aşteptăm CV-ul tău la adresa internship@metropolitanlife.ro,
alături de o scrisoare care descrie Ce reprezintă pentru tine să fii responsabil.
Metropolitan Life lider global în asigurări de viaţă şi beneficii pentru angajaţi
Metropolitan Life este parte din MetLife, Inc., una dintre cele mai mari companii de asigurări de viaţă din lume.
Înfiinţată în 1868, MetLife oferă, la nivel global, asigurări de viaţă, planuri de pensii, beneficii pentru angajaţi şi servicii
de administrare a activelor. MetLife are aproximativ 100 de milioane de clienţi, operaţiuni deschise în aproape 50 de
ţări și deține poziţii de conducere în pieţe din Japonia, America Latină, Asia, Europa şi Orientul Mijlociu.
În România, Metropolitan Life are peste 17 ani de activitate pe piaţa de asigurări de viaţă. Două milioane de clienţi
beneficiază de asigurări de viaţă şi pensii private obligatorii oferite de Metropolitan Life la nivel local.

* Cercetarea "În căutarea fericirii" (The Pursuit of Happiness)
a fost realizată de global ZenithOptimedia

