Am dat startul celui mai cool internship din industrie!
Vino alături de noi să CONSTRUIM împreună viitorul!
Ești pregătit să ocupi scaunul de Intern Inginer Mecanic din
cadrul Holcim Câmpulung dacă:
• Ești student în anul 3 sau 4 la o Facultate cu profil tehnic,
preferabil Inginerie mecanică, Mecatronică sau Inginerie Electrică
• Ai participat la cel puțin un proiect în echipă și ești responsabil
față de sarcinile tale
• Te implici și iți inspiri colegii pentru obiectivul comun
• Știi să sortezi prioritățile și ești atent la detalii
• Vorbești, nu cât Florin Piersic, și știi să te faci înțeles chiar și în
limba engleză
• Te mai uiți la un film din când în când și îți plac jocurile de echipă

ETAPA 1:

Aplică până pe 15 mai și poți participa la programul de recrutare
al viitoriilor interni Holcim:
În perioada 5 iunie – 8 iunie, în parteneriat cu Școala de Valori
(www.scoaladevalori.ro), învățăm și trecem împreună prin:
• 2 zile de cursuri și workshop-uri de dezvoltare a abilităților de
comunicare
• Vizita fabricii Holcim din Câmpulung
• Construirea unui business case real, cu ajutorul specialiștilor Holcim

La finalul primei etape vei învăța de la profesioniști și vei:
• Participa la activitățile de mentenanță
• Dezvolta cunoștințele despre automatizări (OPSIS PCS7, Sistem
MIMA și OBLEND)
• Învăța despre administrarea și întreținerea instalațiilor de
monitorizare și control (server TIS, interfețe SAP și interfețe laborator)
• Vei cunoaște mai bine valorile tale și îți vei dezvolta abilități de
lucru în echipă
• Te vei juca înțelept 

ETAPA 2:

Dacă îți place de noi și…nouă de tine, te așteptăm să aplici
oficial în internship.
Ce îți oferim ca intern la Holcim? Pe lîngă un super scaun 😊
• 3 luni de internship, între 15 iulie și 15 octombrie
• Începem cu traininguri: de echipă, profesionale și de business
• Îți arătăm ce înseamnă o fabrică modernă, cum funcționează și
cum se lucrează în ea
• Facem aplicații practice, direct la locul de muncă
• Internship plătit pe toată perioada de 3 luni
• Sprijin pentru învățare și dezvoltare alături de gașca noastră de
profesioniști
• Transport și cazare asigurate pentru studenții care nu sunt din
Câmpulung sau împrejurimi.

Aplică pentru prima etapă cu un CV revizuit până la 15 mai 2017 la adresa hr-rom@lafargeholcim.com. Așteptăm
aplicația ta însoțită și de un răspuns la întrebarea: ”Cum poți ajuta România să construiască mai bine?”.
Răspunsul poate fi înregistrat în orice formă (scris, video, altă modalitate).

