FACULTATEA DE FINANȚE,
ASIGURĂRI, BĂNCI ȘI BURSE
DE VALORI

PROGRAM DE INTERNSHIP EXIMBANK
ANUL UNIVERSITAR 2016-2017
Parteneriatul dezvoltat începand cu anul 2014 de către EximBank în colaborare cu Facultatea
de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori din cadrul ASE, s-a dovedit un real succes și, ca
urmare, va continua și în anul universitar 2016-2017!
EximBank vă oferă și în anul 2017 3 locuri în cadrul acestui program de Internship, program
care vă ajutǎ să câștigați experiență ȋntr-o bancǎ ȋn plinǎ dezvoltare, cu reputație ȋn piața
bancarǎ și care vǎ oferǎ oportunitatea de dezvoltare în plan profesional,
DACĂ





Ești masterand în cadrul unuia dintre următoarele programe de masterat:

Bănci şi Asigurări (BANCAS)

Cercetări avansate în finanţe

Finanţe şi Bănci – DOFIN

Managementul Sistemelor Bancare (MsBank)

Management financiar şi investiţii
Vrei să înveți mai multe despre mediul financiar – bancar;
Ești sociabil, deschis, ai o atitudine pozitivă și vrei să înveți cum să comunici și să
relaționezi cu clienții.

Durata programului


12 luni, angajare cu contract individual de muncă pe perioada determinată
(3 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017)
Locație: București, sediul central EximBank

Etapele procesului de selecție






Etapa 1: 25 octombrie – 11 noiembrie 2016 - 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: 14 noiembrie 2016 - publicarea rezultatului selecției pe site-ul FABBV si
transmiterea celor 20 de CV-uri selectate de către comisia FABBV către Direcția
Resurse Umane a EximBank
Etapa a 3-a: 16 – 18 noiembrie 2016 - organizarea interviurilor de selecție la sediul
EximBank Romania și evaluarea candidaturilor de către o comisie a EximBank
formată din reprezentantii de business, risc (Consilierul conducerii băncii cu atribuții
pe linia de resurse umane, Divizia Corporate, Divizia Risc, SMB) și HR



Etapa a 4-a: 28 – 29 noiembrie 2016 - comunicarea rezultatelor interviurilor către
candidați și Academia de Studii Economice și demararea formalităților necesare în
vederea angajării celor 3 masteranzi în cadrul EximBank

Cum arată candidatul ideal?





Dornic de a învăța de la adevărații profesioniști
Preocupat și pasionat de mediul bancar
Să aibă abilități de comunicare și relaționare
Perseverent, implicat și dedicat

Ce presupune Programul de Internship EximBank?


Vei parcurge toate activitățile de bază ale domeniului bancar

Ce vei obține?




Îți vei dezvolta calitățile profesionale și personale, atât din punct de vedere
individual, cât și ca membru al unei echipei de profesioniști
Vei fi inițiat și vei avea acces la cultura corporatistă a băncii, la principiile etice
precum și la modul în care se reflecta acestea în activitățile zilnice, inclusiv în cele
operaționale

Cum poți participa în Programul de Internship Eximbank?


Trebuie să fii masterand cu medii anuale peste 8 și să îndeplinești condițiile de
eligibilitate

Ce urmează?


Pentru participanții care finalizează cu succes programul, există oportunități de
angajare ȋn cadrul bǎncii, bineînțeles în funcție de rezultatele obținute ȋn cadrul
programului, nevoile specifice băncii și profilul tǎu profesional.

Te așteptăm să participi în procesul de selecție organizat de Facultatea de Finanțe, Asigurări,
Bănci și Burse de Valori în colaborare cu EximBank România!

