FACULTATEA DE FINANȚE,
ASIGURĂRI, BĂNCI ȘI BURSE
DE VALORI

PROGRAM DE INTERNSHIP EXIMBANK – EDITIA a VI-a
ANUL UNIVERSITAR 2018-2019
Programul de Internship dezvoltat la nivelul EximBank în colaborare cu Facultatea de Finanțe,
Asigurări, Bănci și Burse de Valori din cadrul ASE, se află în pragul celei de-a VI a ediții și va continua
și în anul universitar 2018-2019!
Programul de Internship işi propune să identifice potenţialul de dezvoltare al noii generatii de
studenţi (an terminal licenţă/ masterat) ai Academiei de Studii Economice şi să asigure cadrul
adecvat formării profesionale a acestora pentru a pune bazele unei cariere de succes în domeniul
financiar bancar.
DACĂ


Esti printre cei mai buni studenţi în an terminal la programele de licenţă sau în anul I la
programele de masterat și te pregătești academic în cadrul unuia dintre următoarele
programe de studii :

Bănci şi Asigurări (BANCAS)

Finanţe şi Bănci – DOFIN

Managementul Sistemelor Bancare (MsBank)

Cercetări avansate în finanțe

Finanțe aplicate în limba engleză

Finanţe corporative

Management financiar şi investiţii



Eşti disponibil să înveti lucruri noi despre mediul financiar – bancar și să te formezi ca
viitor specialist



Ești sociabil, deschis, ai o atitudine pozitivă și vrei să înveți cum să comunici și să
relaționezi cu clienții,



Vrei sa îti începi cariera în domeniul financiar bancar într-un mediu plăcut, competitiv,
alături de cei mai buni profesioniști în domeniu

EximBank îţi oferă 2 locuri în cadrul celei de-a VI a editie a Programului de
Internship
Perioada august 2018 – iulie 2019

Cum arată candidatul ideal?
 Student în an terminal/masterand cu medii anuale între 8-10
 Energic şi ambiţios
 Dornic de a creşte şi a te dezvolta în cadrul unei echipe
 Pasionat de mediul bancar
 Proactiv şi deschis către noi soluţii
 Dornic de a învăța de la adevărații profesioniști
 Cu abilități de comunicare și relaționare
 Perseverent, implicat și dedicat
 Dornic de a obține rezultate
Ce presupune Programul de Internship EximBank?
 Vei parcurge toate activitățile de bază ale domeniului bancar
 Vei acumula experiența practicii de lucru
 Iți vei dezvolta aptitudinile profesionale și personale
 Vei avea oportunitatea de a continua colaborarea în funcție de performanțe și de
disponibilitatea posturilor
Avantajele tale?
 Îți vei dezvolta calitățile profesionale și personale, atât din punct de vedere individual, cât și
ca membru al unei echipei de profesioniști
 Vei fi inițiat și vei avea acces la cultura corporatistă a băncii, la principiile etice precum și la
modul în care se reflectă acestea în activitățile zilnice, inclusiv în cele operaționale
Durata programului?
 12 luni, angajare cu contract individual de muncă pe perioada determinată
 Locație: București, sediul central EximBank
Ce urmează?
 Pentru participanții care finalizează cu succes programul, există oportunități de angajare,
bineînțeles în funcție de evaluarea finală și nevoile specifice ale băncii
Calendarul de organizare și desfășurare a programului de Internship 2018 – 2019, ediția a VI-a, este
structurat astfel:
 Etapa 1: 29 mai – 21 iunie 2018 - depunerea candidaturii (CV format europass și scrisoare
de intenție) la secretariatul FABBV și evaluarea candidaturilor de către o comisie a FABBV
 Etapa a 2-a: 25-26 iunie 2018 - publicarea rezultatului selecției pe site-ul FABBV si
transmiterea celor 20 de CV-uri selectate de către comisia FABBV către Direcția Resurse Umane a
EximBank
 Etapa a 3-a: 2-3 iulie 2018 - organizarea interviurilor de selecție la sediul EximBank Romania
și evaluarea candidaturilor de către o comisie a EximBank formată din reprezentantii de business, risc
și resurse umane
 Etapa a 4-a: 15 iulie 2018 - comunicarea rezultatelor interviurilor către candidați și Academia
de Studii Economice și demararea formalităților necesare în vederea angajării celor 2 studenti in an
terminal/masteranzi în cadrul EximBank

Asteptăm cu interes candidatura ta în acest proces de selecție organizat de Facultatea
de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori în colaborare cu EximBank România!

