VIITORUL IL ALEGI
NOI TE VOM AJUTA SA IL FACI STRALUCITOR
“Build the Future” este programul nostru de recrutare al tinerilor absolventi. Inca de la inceput vei lucra alaturi
de mentorii nostrii si de echipe specializate, avand o contributie valoroasa inca de la inceput. Odata familiarizat
cu piata locala te vom trimite intr-o misiune internationala. Unde crezi ca te va duce potentialul tau?
Suntem Grupul Prysmian, liderul mondial in industria de cabluri si sisteme de energie si telecomunicatii, iar
progresul este forta care ne ghideaza in afacerea noastra. Noi ajutam ca tehnologia de ultima ora sa treaca de la
imaginatie la realitate.
Ca rezultat, cablurile produse de noi formeaza infrastructura necesara pentru a transforma visuri in realitate. De
la distributia de energie la cele mai inovatoare fibre optice noi sustinem comunitatile in a obtine progres.
Cu mai mult de 19.000 de angajati in 50 de tari, specializarea noastra in domeniul energiei si telecomunicatiilor
ne plaseaza zilnic in centrul experientelor si produselor.
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Oamenii nostrii nu doar reactioneaza la ziua de azi, ci contureaza viitorul.
Aceasta este sansa ta de a deveni unul din ei.
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Vezi cabluri sau oportunitati?

Straluceste din prima zi.
Vino alaturi de noi si vei avea:
•
•
•
•
•

contract permanent cu salariu competitiv;
induction training in HQ din Milano livrat in parteneriat cu o
Universitate de Management de top;
job rotation in R&D, Operatiuni, Vanzari;
misiuni internationale intr-un mediu multicultural;
program de mentorat.

Noi iti vom furniza abilitatile si cunostintele de care ai nevoie
pentru a creste in cariera.
Doar imagineaza-ti posibilitatile.

Cautam absolventi dornici sa urmeze o cariera tehnica si in
management.
Pentru a aplica la acest program trebuie sa detii/obtii o
diploma in unul din urmatoarele domenii:
• inginerie, chimica, fizica, matematica sau in prezent sa
lucrezi in unul din aceste domenii;
• administrarea afacerilor, economie sau finante sau in
prezent sa lucrezi in unul din aceste domenii;
De asemenea asteptam urmatoarele:
• cariera universitara remarcabila, cu experienta in
strainatate;
• absolvent in urma cu 18 luni;
• nivel fluent al limbii engleza
• sa demonstrezi capacitatea de a comunica si interactiona
intr-un mediu multidisciplinar si international.

Daca tu crezi ca ai ceea ce este nevoie pentru a reusi in acest mediu extrem de provocator si plin de
satisfactii, completeaza formularul de inscriere de pe site-ul nostru si incepe sa iti folosesti energia si
cunostintele pentru a contribui la formarea viitorului.

Pentru mai multe detalii vizitati :

http://prysmiangroup.com/graduate

