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Programul de Stagiere JobStorm
Ești student peste hotare? Ești dornic să revii acasă și să trăiești o experiență excepțională în una din
companiile sau instituțiile publice din Moldova? Dacă îți dorești să descoperi lumea de afaceri de
acasă, să aplici în practică cunoștințele acumulate la universitate și să contribui la dezvoltarea țării
atunci programul « JobSTORM » e oportunitatea perfectă pentru tine!
Asociația Moldovenilor din Marea Britanie, în parteneriat cu Biroul pentru Relații cu Diaspora, Jeunes
Moldaves și Asociația "Republica Moldova - Marea Britanie" lansează programul de stagiere pentru
tinerii originari din Rebublica Moldova, care își fac, sau și-au făcut studiile peste hotare. Stagiile vor
avea loc în perioada de vară, pentru o durată cuprinsă între 4 și 8 săptămâni consecutive. Programul
oferă oportunități de stagiere în diverse domenii, inclusiv marketing, resurse umane, fundraising,
jurnalism, project management, finanțe sau energetică. În total, sunt puse la bătaie peste 60 de
locuri de stagiere pe bază voluntară.
La momentul de față, programul se desfășoară în colaborare cu 9 companii, două ONG’uri și două
instituții publice din Moldova. Printre ele se numără atât o serie de start-upuri inovatoare, inițiate de
tineri ambițioși și vizionari ca Mara, DIEZ sau Because, cât și monștri sacri ai business-ului autohton.
Efes Moldova, Raiffeisen Leasing, Union Fenosa, Moldcell și ProEra își deschid ușile pentru studenții
moldoveni de peste hotare. Li se alătură în forță Ministerul de Externe, MIEPO, Camera Americană
de Comerț, TEKEDU, Etnogastronomica.
Pentru a accesa mai multe detalii referitoare la program vă rugăm să accesați următoarea
prezentare:
http://fr.slideshare.net/ammbsoc/programul-de-stagiere-ammb-jobstorm-31645377
Aplicările vor fi acceptate până pe data de 20 aprilie, după care urmează a fi procesate.
Echipa AMMB speră să dați dovadă de curaj și inițiativă și să încercați a trăi o experiență de lucru
acasă !
P.S. Companiile care își doresc să devină parteneri pot să-și manifeste interesul la
ammbsoc@gmail.com.
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