Construiește-ți cariera pe baze solide la HeidelbergCement România!
Câteva cuvinte despre noi
Suntem lideri mondiali în domeniul materialelor de construcții, unul dintre cei mai importanți
producători de ciment, agregate și betoane din România și dorim să contribuim la dezvoltarea
unei comunități de specialiști în industria noastră. În cei 19 ani de când suntem prezenți în
România, ne-am implicat activ în educația tinerilor, printr-o serie de programe de formare. Mulți
dintre cei care s-au alăturat programelor noastre de internship şi trainee ne sunt, astăzi, colegi.
Iată cum poți să ajungi să faci și tu parte din echipa noastră.
***
Programul Internship
La HeidelbergCement România, încurajăm și susţinem dezvoltarea tinerilor, organizând în
fiecare an stagii de internship pentru studenți, proaspăt absolvenți de facultate și masteranzi,
oferindu-le șansa să învețe direct de la profesionişti într-unul din departamentele organizației
noastre.
Programul nostru este un internship centrat pe învăţare, cu scopul de a prezenta participanților
procese și activități specifice din industria materialelor de construcții. Astfel, facilităm
aprofundarea cunoștințelor teoretice dobândite în timpul facultății și acumularea de experienţă
practică prin efectuarea unor sarcini relevante pentru profesia aleasă.
Ne dorim ca prin aceste stagii de internship să identificăm potențialul de dezvoltare al tinerilor și
să formăm oameni valoroși și entuziaști, care să dezvolte în viitor o carieră de succes. În funcție
de performanța individuală, nivelul de înțelegere a business-ului și asimilarea de noi concepte,
vei avea șansa de a fi selectat ulterior într-unul din programele noastre trainee, care îți va
deschide noi oportunități de dezvoltare profesională în cadrul organizației noastre.
Ce oferim:
• un stagiu plătit, cu normă întreagă, în perioada iulie – septembrie 2017;
• experienţă practică valoroasă ca punct de plecare în cariera ta în domeniul ales;
• îndrumare de specialitate pe tot parcursul stagiului;
• oportunitatea de a-ți face remarcate spiritul de inițiativă și ideile, realizând un proiect pe
care îl vei prezenta managementului companiei;
Ce programe de internship lansăm în 2017:
- Achiziţii (sediul central)
- Contabilitate (sediul central)
- Sănătate şi Securitate în Muncă (fabrica de ciment Fieni)
- Inginerie electrică (fabricile de ciment Tașca/Chișcădaga/Fieni)
- Inginerie mecanică (fabricile de ciment Tașca/Chișcădaga/Fieni)
- Inginerie minieră / geologică (fabrica de ciment Tașca/)
- Inginerie de proces (producţie ciment) (fabricile de ciment Tașca/Chișcădaga/Fieni)

Ce specializări căutăm:
• Energetică/ Electronică/ Electrotehnică/ Automatică;
• Contabilitate și Informatică de Gestiune (anul I sau II);
• Construcții și Instalații/ Chimie industrială/ Sisteme de management;
• Inginerie mecanică/ TCM/ Utilaj tehnologic;
• Exploatări miniere/ Inginerie minieră/ Inginerie geologică;
• Chimie industrială/ Știința și ingineria materialelor oxidice/ Inginerie de proces.
Ce candidați ne dorim:
• studenţi în ani terminali şi / sau masteranzi;
• rezultate foarte bune în anii de studii anteriori;
• implicarea în proiecte extra-școlare reprezintă un avantaj;
• să arate entuziasm și motivație;
• să aibă bune abilităţi de comunicare și relaționare;
• să aibă capacitatea de a lucra în echipă și abilităţi de rezolvare a problemelor;
• să dovedească simț practic în abordarea sarcinilor;
• să fie perseverenți și dornici să acumuleze noi cunoştinţe şi abilităţi;
• să aibă inițiativă și să se implice activ în procesul de dezvoltare personală şi
profesională;
• să manifeste deschidere pentru a primi feedback și a-l folosi în mod constructiv;
• să aibă cunoștințe limba engleză (nivel mediu);
• să aibă cunoștințe foarte bune Microsoft Office.
Pentru mai multe detalii despre fiecare stagiu de internship, accesează site-ul nostru, la adresa
https://www.heidelbergcement.ro/programul-internship-2017/.
Dacă îți dorești să fii unul dintre participanții în programul nostru de internship, trimite-ne CV-ul
tău până la data de 7 aprilie 2017, la adresa resurseumane@heidelbergcement.ro, precizând
în titlul mesajului postul pentru care optezi.

