Procedura de depunere a candidaturii pentru un post
Veţi putea găsi toate informaţiile despre oportunităţile noastre curente privind locurile de muncă pe
pagina noastră de Internet. Dacă aţi găsit o ofertă interesantă, faceţi clic pe butonul „application”
(depunere candidatură) pentru a vă înscrie pe panoul nostru online cu locuri de muncă. Dacă sunteţi
deja înscris(ă), vă rugăm să vă autentificaţi cu numele de utilizator şi parola.
1. Depunerea candidaturii pentru post
Ulterior, aveţi posibilitatea de a genera candidatura dumneavoastră online. Editaţi şi datele legate de
adresă, aşteptări salariale, competenţe lingvistice, curriculum vitae (CV) etc. De asemenea, puteţi să
încărcaţi o scrisoare de intenţie, un CV şi certificate. Reţineţi: spaţiul alocat pentru documente este
de maxim 2 MB.
2. Reverificarea documentelor
După ce ne-aţi trimis cererea dumneavoastră de candidatură, aceasta va fi verificată de
departamentul nostru de resurse umane şi va fi transmisă mai departe la departament. Echipa
specială va verifica documentele trimise şi va decide dacă veţi fi invitat(ă) la un interviu. Această
procedură va dura 2-3 săptămâni.
3. Interviul pentru obţinerea postului
Primirea invitaţiei de a participa la interviu reprezintă primul pas din procedură. Acum, a venit
rândul dumneavoastră să convingeţi la interviu. În primul rând, vrem să aflăm dacă vă potriviţi în
cultura noastră corporativă. Dacă ne-aţi convins cu privire la calităţile dumneavoastră, se va stabili
un al doilea interviu pentru a continua discuţiile.
4. Oferta de contract
Dacă şi acest al doilea interviu este reuşit, vi se va oferi un contract fără caracter obligatoriu.
Responsabilul de la departamentul de personal va discuta cu dumneavoastră oferta de lucru punct
cu punct şi va clarifica orice întrebare pe care o aveţi.
5. Comitetul de lucru
Dacă vă convine oferta, vom trimite documentele dumneavoastră la comitetul nostru de lucru pentru
ca membrii comitetului să aprobe angajarea dumneavoastră.
6. Contractul
Dacă acest comitet de lucru este de acord cu angajarea dumneavoastră, veţi primi de la noi un
contract de angajare.

