.
*
*
.
.

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2012
В “ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА” АД
Път към успеха
„Идеал Стандарт - Видима” АД води последователна политика в
провеждането на стажантски програми със студенти.

Цел: Насърчаване и подпомагане на професионалното и кариерно
развитие на младите хора в България и поддържане на високи
стандарти на работа чрез привличане и развитие на изявени млади
специалисти.

Възможностите:
- за компанията:


-

пряк контакт с потенциални кандидати за работа и
възможност за оценка на техните качества и
компетенции в реална работна среда;
 генериране на нови, свежи идеи;
 постигане на реални резултати по зададен проект;
 освежаване климата в екипа с младежки
ентусиазъм;
 припознаване на компанията като предпочитан
работодател.
за стажантите: придобиване на умения и опит, които ще
спомогнат за тяхната успешна бъдеща реализация.

Кой може да кандидатства?


Студенти, които отговарят на търсените профили и са
минимум 3-ти курс;



Студенти, редовна форма на обучение, от български
ВУЗ или българи, студенти в чужбина;



Среден успех за последните два семестъра – не
по-нисък от мн.добър /5.00/;



Не са прекъснали образованието си към момента на
подаване на документите.

Необходими документи:


Автобиография с посочени координати за връзка;



Уверение за успех от последните два семестъра или
копие от студентската книжка;



Предварително подготвен материал на тема:
„Моето бъдеще ” - есе, презентация или др.

Критерии за подбор:




Компанията ще насърчи стажантите студенти при разработка на собствени идеи
и проекти, които в зависимост от
качеството и рентабилността им, могат да
бъдат внедрени в производствените или
административни процеси.
Студентите ще полагат стаж в области
като финанси, организиране и планиране на
производството, механика и електротехника,
инженерни науки, с цел подобряване на
производствените процеси и други.

Студентите да отговарят на посочените изисквания за
съответната област /специалност, компютърни и
езикови познания, технически умения/;
Възможност за полагане на стаж в определения срок
на Стажантската програма (м. юли - м. август);



Оформление на документите;



Оригиналност и презентационни умения по време на
представяне на предварително зададената тема;




Местоживеене в Севлиево или региона е предимство;
При равни компетенции, предимство имат тези
кандидати, на които поне единия родител работи в
„Идеал Стандарт – Видима” АД.

Общият брой места за стажанти е 20.
След събеседване студентите ще бъдат разпределени по
структурни единици.

Срок за подаване на документи – до 15.06.2012 г.
Документи се подават на адрес:
„Идеал Стандарт – Видима” АД
Дирекция Човешки ресурси
гр. Севлиево 5400, ул. “Бял бряг” №1
тел: 0675/ 30 532 ; Светла Георгиева
e-mail: JobsBG@IdealStandard.com

