
 

 

Compania de consultanță SC EUROPEAN ADVISORY SERVICES AND RESEARCH GROUP SRL caută persoane interesate de domeniul 

consultanței în accesarea instrumentelor de finanțare internațională, europeană și națională pentru desfășurarea unui program de internship pe 

o perioadă de trei luni. 

Profilul candidatului 

 Studii superioaresau post-universitare în desfășurare sau finalizate (preferabil în Comunicare, Management de proiect); 

 Cunoștințe de operare PC (Word, Excel, Power Point) și în utilizarea internetului;  

 Buna cunoaștere a limbii engleze scris și vorbit; 

 Persoană pro-activă, cu inițiativă, dinamică, orientată spre rezultat, cu bune abilități organizatorice; 

 Abilități de structurare a informațiilor; 

 Abilități de identificare a datelor relevante pentru analize de piață, elaborare strategii; 

 Abilități de comunicare și de lucru în echipă. 

Beneficiile internului 

 Posibilitatea de angajare în urma internship-ului; 

 Mediu de lucru într-o echipă tânără și dinamică; 

 Posibilitatea de formare și instruire permanentă în cadrul proiectelor pe care compania le implementează. 

Activitati propuse 

 Se implică în realizarea newsletterelor organizației (redactare texte,  actualizare bază de date, gestionarea bazei de imagini); 

 Realizează traducerea materialelor de comunicare în limba română sau engleză; 

 Monitorizarea și actualizarea informațiilor publicate online pe site-uri de interes pentru profilul companiei; 

 Gestionarea și actualizarea bazelor de date. 

Cum aplici? 

Trimite un CV și o scrisoare de intenție în care să ne spui care este motivația ta și de ce îți dorești să devii intern în cadrul companiei până pe 

data de 4 iunie 2015 la adresa office@euadvisors.eu, iar noi te vom chema la un interviu în data de 8 iunie 2015. 

La finalul programului de internship vei primi o adeverinţă care să ateste experienţa și abilităţile dobândite în timpul celor 3 luni. 
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Despre EU ADVISORS 

EU ADVISORS oferă servicii în vederea accesării ajutorului de stat și a fondurilor europene, mecanisme de finanțare internaționale 

(instrumente gestionate de IFI), fondurile SEE, instrumente financiare gestionate de Comisia Europeană. Pachetul de servicii include 

structurarea proiectului, pregătirea documentației, negocierea acordului de finanțare și asistență în perioada implementării și monitorizării 

proiectelor.  

Te așteptăm să faci parte din echipa EU ADVISORS!  

 

 


