
Aplică și creează cu ENGIE un nou început în carieră!

Despre ENGIE

Grupul ENGIE Grupul ENGIE este prezent în România în trei sectoare de activitate: gaze naturale, 
energie electrică şi servicii energetice. ENGIE Romania este principala filială a 
Grupului în România şi deţine companiile Distrigaz Sud Reţele, ENGIE Servicii, ENGIE 
Building Solutions, Alizeu Eolian şi Brăila Winds. Compania activează în următoarele 
domenii de activitate: distribuţie şi furnizare de gaze naturale, furnizare de energie 
electrică, servicii tehnice pentru instalaţiile de gaze naturale şi centrale termice şi 
producţie de energie electrică din surse regenerabile. ENGIE Romania şi filialele sale 
dedeservesc un portofoliu de 1,9 milioane de clienţi, operează o reţea de distribuţie de 
circa 20.000 km, deţin două parcuri eoliene cu o capacitate totală de 100 MW şi au 
4.000 de angajaţi.

Vino în echipa ENGIE Romania! În funcție de aptitudinile tale, specializări și preferințe, 
vei putea alege să te îndrepți spre ariile financiar, vânzări, customer care, marketing, 
trading de energie sau audit. Vei învăța despre piața de energie într-o companie 
multinațională.

Te recunoști în cele de mai sus?

• Ambițios, analitic, curios, dornic de învățare, organizat;
• Implicat în proiecte și activități extracurriculare (asociații și publicații studențești, 
Erasmus, Work & Travel ș.a.)
• Atras de domeniile economic și financiar;
• Familiar cu pachetul Microsoft Office;
• Vorbitor de limbă engleză la nivel mediu.

Cum ar trebui să fii?

• O perioadă de până la 12 luni (remunerată, cu contract individual de muncă) de 
descoperire a diferitelor arii de activitate ale Grupului ENGIE în România și de 
interacțiune cu oamenii, cultura și procesele companiei; 
• Oportunitatea unui loc de muncă, la finalul programului, în concordanță cu domeniul 
studiat;
• Accesul la cursuri și activități de dezvoltare profesională continuă;
• Orar flexibil și sprijinul organizației pentru ca tu să îți continui studiile cu succes. 

Ce îți oferim prin ENGIE Traineeship Program?

Vrei un job plin de energie în domeniul în care ai studiat? Ești încă nesigur privind 
cariera pe care ți-o dorești? Ai fler pentru cifre și finanțe, dar îți place și să 
interacționezi cu oamenii? Atunci alege ENGIE Traineeship Program!

Începe-ți cariera cu noi și te vei găsi în locul potrivit la momentul potrivit.

Ca ENGIE Traineeship Program, vei avea șansa să înțelegi cum tot ceea ce ai învățat în 
anii de facultate se aplică în practica de zi cu zi a activității profesionale. Programul îți 
oferă cadrul și timpul necesare pentru a lua decizia corectă privind viitorul tău. 

Trainee cu studii economice 
în cadrul 

ENGIE Traineeship Program


