Ești student la USAMV Cluj-Napoca, specializările Medicină veterinară, Biotehnologii medicalveterinare sau Agribusiness? Avem o ofertă pentru tine!
Dacă vrei să faci parte dintr-un proiect la scară largă, să contribui la obținerea obiectivelor noastre, și să
pui în practică cele studiate la facultate, te așteptăm în echipa noastră! Îți oferim un contract de muncă
part-time pe perioadă nedeterminată, și un program flexibil care se adaptează la orarul tău.
Vei executa un studiu de piață pe care ne putem baza strategia noastră de marketing. Misiunea noastră
este de a pune la dispoziție medicilor veterinari produse de cea mai bună calitate.
Experiența anterioară nu este necesară, vrem să fii bine informat în domeniul tău de specialitate și
deschis la oportunitățile de dezvoltare pe care ți le oferim. Următoarele calități constituie un avantaj:
• ai terminat cu succes minimum un an de studiu la una dintre specializările de mai sus (sau ai
experiență echivalentă);
• îți place să faci cercetări: poți să găsești cele mai bune resurse, poți să colectezi, analizezi și
interpretezi informațiile necesare;
• ai bune abilități de comunicare: poți să prezinți rezultatele și ideile tale într-un mod simplu și
inteligibil;
• gândești strategic: atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu și lung;
• vorbești limba engleză și maghiară la nivel conversațional.
Beneficii:
• un job variat unde tu poți să-ți alegi strategia de lucru;
• sprijin profesional și oportunități de networking;
• adeverință de practică și scrisoare de recomandare;
• un job part-time stabil pe termen lung;
• program de lucru flexibil;
• mediu de lucru plăcut și colegi prietenoși.
Trimite CV-ul tău la adresa hr@nobissystems.com și convinge-ne că ești persoana potrivită pentru post.
Cu trimiterea CV-ului ne dai consimțământul să prelucrăm datele tale cu caracter personal pe parcursul
procedurilor de recrutare și selecție. Mai multe informații privind politica noastră de confidențialitate le
găsești pe site-ul firmei: www.nobissystems.com

