
Recrutăm interni part-time 
în echipa de consultanță

Cea mai mare �rmă de consultanță în fonduri europene din România 
caută intern part-time  în echipa de         

la biroul din Cluj-Napoca! 

Pe c ine  cautăm? 

Candidatul ideal este:

Ce ve i  învăța?

Responsabilități

Unde ve i  lucra?  

Noi suntem:

 Interesat(ă) să lucreze în domeniul fondurilor nerambursabile
 Student(ă) sau absolvent(ă) de studii universitare în domeniul ECONOMIC
 Cu abilități sporite de comunicare, persuasiune și copywriting
 Cu capacitatea de procesare și analiză a informațiilor primite

 Cu atitudine pozitivă- Cunoscător sau interesat(ă) de SCRIEREA PROIECTELOR NERAMBURSABILE
 Cu cunoștințe avansate ale programelor de operare PC-Ms OfIce, operare baze de date; 

 Vei învăța că fondurile nerambursabile nu sunt doar un mit;

Vei avea oportunitatea să înveți “business” de la manageri de firmă… și să-i “înveți” la rândul tău cât de oportuni 
sunt proiectele finanțate din fonduri nerambursabile

Dacă ți-am captat atenția, te entuziasmează ideea de a face un stagiu la noi și te potrivești cu descrierea de sus, 

atunci acum e momentul să ne trimiți CV-ul! Suntem o companie în dezvoltare accelerată și avem nevoie de 

tine! 

Goodwill Consulting, cea mai mare �rmă de consultanță în domeniul fondurilor nerambursabile din 
România, unde suntem prezenți de 10 ani. Avem o echipă de peste 100 de persoane în cadrul celor 7 
birouri și 3 puncte de informare din țară.Facem parte din grupul de �rme ce include Goodwill 
Consulting, Goodwill Energy și Goodwill Studio și avem o prezență internațională în Ungaria, 
Bulgaria și Croația.

Și îți oferim:
internship în departamentul de consultanță pentru o perioadă de 2 luni
oportunitatea de a lucra cu o echipă tânără în care te poți integra cu ușurință

dezvoltare profesională continua- mediu de lucru plăcut- program flexibil (4 ore / zi)

șansa de a continua colaborarea după rnalizarea stagiului

Dacă ți-am captat atenția, te entuziasmează ideea de a lucra cu noi și te potrivești cu descrierea de mai sus, 
atunci acum e momentul să ne trimiți CV-ul tău în limba română/engleză/maghiară și un link către contul tău 
de Facebook/LinkedIn prin email la adresa tepfenhardt.betina@gwconsulting.ro 

Poți să aplici la acest inetrnship până la data de 28 aprilie 2021. 

P.S.: Abia așteptăm să ne cunoaștem! Succes!

 Ne vei ajuta în implementarea proiectelor nerambursabile;

 Vei colabora în mod direct cu un metor care îți va arăta pas cu pas care sunt sarcinile tale de intern




