
Speed HR Internship 

                                                               
 

Draga student HR, 

Cu entuziasm, te anuntam ca lansam inscrierile pentru o intalnire care va reuni actuala si viitoarea 

generatie (adica tu) a profesionistilor in resurse umane, ce va avea loc in data de 7 decembrie 2017. 

Scopul acestui eveniment este de a facilita intalnirea ta cu reprezentanti ai departamentelor de HR 

din companii de top care sunt in cautare de tineri pentru stagii de internship.   

Speed HR Internship este o initiativa de a lansa oportunitati pentru tine, ce tintesti spre o cariera in HR. 

Poti testa in practica specialitati de resurse umane in diferite industrii.   

Cum va arata intalnirea? 

Te vor intampina reprezentantii departamentelor de HR din companii de top si vei putea participa la 

diverse workshop-uri, printre care cel despre branding personal unde vei afla sugestii utile despre un 

interviu reusit, cum sa redactezi un CV care sa atraga atentia si alte informatii care te vor inspira sa ai 

un start de succes in cariera. 

Suntem in cautarea de tineri pasionati de domeniul resurselor umane, cu profilul urmator: 

✓ Studenti in programul de licenta sau masteranzi de resurse umane; 

✓ Seriosi, proactivi, energici, cu bune abilitati de comunicare si lucru in echipa; 

✓ Dornici de activitati extra-curriculare; 

✓ Cu interes pentru dezvoltarea unei cariere in domeniul resurselor umane. 

 

Procesul de inscriere si selectie 

Pentru a intra in procesul de selectie, te rugam sa ne trimiti la adresa de email 

madalina.tanase@hr-club.ro:  

• CV-ul in limba romana sau engleza; 

• Un Eseu de maximum o pagina, in limba romana, prin care sa evidentieze motivele 

pentru care vrei sa ai o cariera in resurse umane si care sunt ariile de specialitate de 

interes pentru tine. 

Cele doua documente sunt obligatorii. Vom aprecia eseurile creative, pragmatice si care au viziune 

de ansamblu asupra domeniului resurselor umane.  

 

Pana cand? Termenul limita de inscriere este luni, 4 decembrie 2017. 

 

Cand si unde? Evenimentul va avea loc pe 7 decembrie, la sediul HR Club, Str. Culmea   

Veche, nr.  2, et. 1, Sector 3, Bucuresti. 

 

Agenda va fi anuntata in curand, prezentand companiile ce vor veni sa cunoasca viitorii    

HR-isti.  

 

 

Te astepam cu mare drag, 

Echipa HR Club 


