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  ANUNT INTERNSHIP 
 

 

Esti student la sau absolvent al fcaultatii de Energetica?  

 

Te pasioneaza o cariera in domeniul Protectiei Mediului, Managementul 

Deseurilor, Economie Circulara? 

 

Daca ai raspuns da si esti interesat sa capeti experienta in: 

- Vanzari / Dezvoltare 

- Administrativ / Raportare 

- Marketing / Retele de socializare 

 

Te invitam sa incearci o perioada de formare practica, unde vei avea 

urmatoarele beneficii si rezultate: 

1. Acumulezi experienta intr-un domeniu de activitate dinamic si mediu 

corporate placut 

2. Vei participa la evenimente de business in domeniu, formare 

profesionala, dezvoltare abilitati sociale si personale, proiecte umanitare 

si/sau pentru protectia mediului 

3. Vei avea un program de lucru remote 

4. Pe baza rezultatelor si a dedicarii tale iti vom oferi o pozitie part time/full 

time in companie sau o recomandare scrisa pentru viitorul job. 
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De ce am ales sa implementam acest proiect pentru studentii pasionati, dar 

fara experienta? 

 

- Pentru ca recunoastem nevoia acelui impuls si incurajare, necesar la 

inceput de drum, pentru a descoperi potentialul care se gaseste in 

interiorul fiecarui om si pentru ca impreuna putem face lucruri 

importante si benefice mediului inconjurator si viitorului nostru. 

 

Ce vom face noi? 

 

- Te vom invata sa lucrezi urmarind procese de lucru punctuale, care te 

vor ajuta sa indeplinesti usor obiective si sa ai rezultate 

- Te vom instrui pentru principii, mentalitate potrivita in cadrul 

profesional 

- Iti vom pune la dispozitie cursuri si seminarii valoroase pe piata din 

Romania, care vor fi o investitie foarte buna pentru o invatare accelerata 

- Iti vom crea un plan profesional personalizat pentru postul pe care il poti 

ocupa la noi in companie, cu posibilitatea de a creste, in caz ca iti doresti 

sa ramai 

- Iti oferim un program de lucru remote, intelegand perioada examenelor 

si/sau a seminariilor. 

 

Vei fi platit sau nu? 

 

Internship-ul de 3 luni nu este remunerat, insa vei avea posibilitatea obtinerii 

unui job in cadrul companiei, la finalul internship-ului sau te putem recomanda 

altor companii partenere. 

 

 

Care sunt pasii urmatori? 

 

Lasa-ne un email despre tine, incluzand o poza si datele tale de contact, la 

euxingreen@gmail.com, despre ce ai facut pana acum (daca ai participat activ 

la proiecte ale universitatii sau in afara), despre ce iti place sa faci sau ce crezi 

ca te-ar pasiona si recomanda pentru pozitia dorita. 

 

 

 

mailto:euxingreen@gmail.com
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Cine suntem noi: 

Euxin Green este o companie tanara, care a fost infiintata in urma experientei de 

peste 9 ani in domeniul Smart City, atat la nivel national, cat si european. 

Ce dorim sa facem: 

• Sa dezvoltam o afacere bazata pe o echipa dinamica, entuziasta, creativa si 

pasionata. 

• Sa pregatim colegi noi pentru departamentele de marketing, administrativ, 

raportare si vanzari. 

• Dorim sa integram persoane pasionate de marketing, online, social media, 

newsletter, video marketing etc...cu un minim de experienta anteriora... fie 

proiecte proprii, fie proiecte pentru terti. 

 

De retinut: 

 

Respectul pentru o fiinta este un drept, respectul pentru munca se castiga. 

 

Integrarea si evaluarea echipei se va face in perioada Ianuarie – Martie 2023, 

cu incepere imediata. 

Sunt 3 pozitii disponibile. 

 

Multumim pentru aplicare si stim ca oricine are un potential ascuns pe care noi 

abia asteptam sa il descoperim si sa il ducem la cote maxime. 

 


