Ai puterea să reușești pe drumul tău!
Îți dorești un job într‐una din cele mai mari companii de telecomunicații din România?
Fii pe fază! Vodafone România vrea să te cunoască în cadrul evenimentului Open Doors “Careers in
Technology”, organizat special pentru tine! Pe 17 martie angajatorul tău preferat te lasă să tragi cu
ochiul în departamentul Technology.
Dacă te întrebi cu ce surprize te va întâmpina echipa, îți vindem un pont – „Adevăr sau provocare” cu
specialiștii de la Vodafone România.
Ce îți trece prin minte când te gândești la Technology?
Dacă ți‐ai dorit în totdeauna să lucrezi alături de cei mai buni ingineri, Project Manageriși IT‐iști, locul tău
este în acest department! Vodafone România te provoacă să vii la Open Doors‐ul de pe 17 martie să îi
cunoști pe specialiștii care îți pot deveni colegi.
Mai mult decât atât, în cadrul evenimentului vei descoperi cum poți aplica la programul de management
trainee (DISCOVER) și vei deveni viitorul CTO al Vodafone România.
Aplică aici dacă ești student/masterand/proaspăt absolvent al unei facultăți cu profil tehnic, ești
pasionat de telecomunicații, ai foarte bune ablități de comunicare, cunoști limba engleză la un nivel
mediu sau avansat (sau germană începator) și ai până la 1 an experiență de muncă sau activități de
voluntariat.
Vodafone România își deschide porțile pentru tine, tu trebuie doar să ai o atitudine pozitivă si dorința
continuă de a învăța şi de a te dezvolta într‐o echipă frumoasă.
îți vor bate la ușă mari șanse de dezvoltare către alte arii din organizație, în acord cu aspirațiile şi
preferințele tale.
Știm că abia aștepți să faci cunoștință cu cei mai buni profesioniști din business, așa că îți mai dezvăluim
încă un pont:
Cevom face împreună la Open Doors?
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Vei afla mai multe despre Vodafone România
Îți vom prezenta oportunitățile de carieră și dezvoltare
Vei face cunoștință cu manageri/specialiști din business
Vei vedea cu ochii tăi ce înseamnă să lucrezi în Network Operations Center
Te vei distra (măcar un pic)

Te așteptăm!

