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Recrutare HR

OK, ai crescut. Vrei să devii
ceea ce ai visat?
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Programe pentru care
recrutăm anul acesta:

La BCR suntem de părere că munca ta este
importantă nu prin ceea ce investim noi în ea,
ci prin ceea ce investeşti tu. Cu cât te implici
mai mult, cu cât iei mai multe decizii proprii şi îţi
planifici cariera, cu atât mai mult vei beneficia de
pe urma ei. Şi asta e important. Uite un lucru în
care noi credem: ceea ce faci devine în cele din
urmă ceea ce eşti.

Group Graduate Program
Prin acest program ne propunem să învăţăm şi să
implicăm participanţii în activităţile noastre bancare.
Pentru a reuşi acest lucru, punem la dispoziţie fiecărui
trainee un mentor în departamentul de care aparţine
care se implică activ în formarea sa.

În acelaşi timp, căutăm întotdeauna oameni
cărora să le placă ceea ce fac. Doar aşa, munca
lor are mai mult sens pentru ei, dar şi pentru
clienţii noştri.

Aplică ONLINE la BCR!
Accesând platforma de aplicare, faci primul pas
pentru a intra în echipă!

Paşii sunt simpli:
•
•
•
•

intră pe site-ul BCR
accesează secţiunea “Cariere”
dă click pe “Alătură-te echipei noastre”
accesează linkul “Aplică acum”

Learn@BCR
Este un program special creat pentru toţi studenţii, de
la orice facultate, în orice an de studiu care doresc să
urmeze un program de internship plătit, în perioada
vacanţei de vară.

Practica@BCR
Dacă eşti student şi vrei un loc de practică în BCR, pe
perioada verii sau în timpul anului universitar, mergi în
orice agenţie BCR şi convinge-i pe colegii noştri să te
primească în practică.

Află mai multe despre programele BCR
adresate tinerilor aici:
http://www.bcr.ro/ro/cariere/programe-pentru-tineri

