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1 RIUF in IASI – 9 oct 2014
2 Targul de Cariere – 10-11 oct 2014

RIUF 2014 in Iasi
Palas Congress Hall
9 oct orele 10.00-17.00
120.000 de vizitatori care au venit la
cele 14 editii anterioare RIUF.

Romanian International University
Fair - RIUF este cel mai mare
eveniment educational din Romania si
Estul Europei. Anual, peste 100 de
institutii educationale, din peste 20 de
tari, vin sa interactioneze direct cu
tinerii romani interesati de studii
internationale.
Mii de elevi de liceu si studenti au
plecat la studii in strainatate, in
perioada 2005-2013. O mare parte din
ei a obtinut toate informatiile necesare
realizarii procesului de aplicare, dupa
ce au venit la RIUF si au discutat cu
reprezentantii universitatilor de care
erau interesati. Cei peste 10.000 de
vizitatori asteptati la Editia de Toamna
RIUF 2014 se vor alatura celor peste

Editia a XV-a a targului international
de universitati RIUF reuneste, în Iasi,
peste 20 de universitati din Romania si
din strainatate, precum si scoli de limbi
straine sau ONG-uri studentesti, pentru
a le oferi vizitatorilor o perspectiva
completa
asupra
oportunitatilor
educationale pe care le pot accesa.
La Iași, participanții la târg vor putea
dialoga cu reprezentanții oficiali ai
peste 20 de universități din Marea
Britanie,
Danemarca,
Franța,
Germania, Olanda, Belgia și Arabia
Saudită,
ai
organizațiilor
care
desfășoară programe de dezvoltare
personală, profesională și orientare în
carieră sau care oferă cursuri de limbi
straine. Dintre expozanți: University of
Greenwich,
University
of
Southampton,
Ruskin
University
(Marea Britanie), Radboud University
Nijmegen (Olanda), The Emirates
Academy of Hospitality Management
(Emiratele
Arabe).
În
afara
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universităților internaționale, la RIUF
Iași vor fi prezente și universitățile
locale: Universitatea „Al. I. Cuza”,
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Gr. T. Popa” și Universitatea Tehnică
„Gheorghe Asachi”.

si Universalio prezenti la eveniment te
pot ajuta in procesul de aplicare pentru
orice universitate din lume. Vino sa
discuti cu ei la targ si sa afli cum te pot
aduce mai aproape de a fi student
international.

De ce sa vii la RIUF?

RIUF este locul unde vizitatorii pot sa
obtina informatii reale despre studiul
international, chiar de la reprezentanti
ai universitatilor din strainatate. De
peste 8 ani, targul creeaza o legatura
directa intre studentii romani si mediu
academic
international,
usurand
procesul de admitere la o universitate
din afara tarii.
La targ gasesti oportunitati de studiu in
Romania si in afara tarii, informatii
despre sute de programe de licenta si
master, unele dintre care nu se
desfasoara in Romania, sute de burse
pentru studiul international, dar si
oportunitati de dezvoltare personala
daca te hotarasti sa ramai in tara.
Mai mult, RIUF e locul unde poti
discuta cu persoane care au fost in
rolul tau - romani care acum studiaza
in strainatate si vin sa-ti povesteasca
despre experienta lor si cum se
descurca acolo. Ii poti gasi la aproape
fiecare stand, iar lista universitatilor
prezente la targ o poti consulta aici.
Vrei sa studiezi in strainatate, dar
universitatea la care vrei sa mergi nu
vine la RIUF? Consilierii EDMUNDO
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Program seminarii:
Sala A, orele 11-11.45
CONSILIER EDMUNDO – Anca
Gilca
11:00 - 11:45
Studiile in strainatate
sunt
o
oportunitate
extraordinara pentru un
tanar, sansa de a-si
depasi
orizonturile
personale si profesionale ce-i erau
deschise pana la acel moment, ocazia
de a-si testa cu adevarat abilitatile de
viata. Vino la prezentare sa afli care
sunt pasii pe care trebuie sa ii urmezi
pentru a fi admis la studii de licenta
sau master si cum te poate ajuta gratuit
un consilier EDMUNDO!
Sala A, orele 12,00-12.45
Life and Education in Birmingham
Birmingham City University – Robert
Hurlbutt

As a result of the Industrial
Revolution, Birmingham became one
of the most important production and
innovation centres in the planet.
Birmingham City University was born
as a result of this process with the
purpose of training the first
professional artists, designers and
engineers for the British industry. Our
University has evolved to be an
institution with strong industry links
and great exposure to major
companies, prividing our students with
the knowledge and technical skills they
will require to move swiftly to the

professional world. Birmingham also
continues to be a one of the engines of
the British economy with great ongoing development and infrastructure
plans. This presentation will give
participants a deep insight and
understanding of the University’s
practical approach to education,
privileged location, graduate success
stories and state-of-the-art facilities.
As a result of the Industrial
Revolution, Birmingham became one
of the most important production and
innovation centres.
Sala A, orele 13,00-13.45
IELTS - The test for study, work and life
British Council – Oana Perju

IELTS is the world’s proven English
test. Over 2,5 million candidates took
the test last year to start their journeys
into international education and
employment. IELTS is recognised by
more than 8000 institutions across 130
countries. Over 9,000 US universities
and professional bodies accept IELTS
scores as proof of English language
skills. It tests the four language skills
&ndash; listening, reading, writing and
speaking. IELTS is a secure, valid and
reliable test of real-life ability to
communicate in English for education,
immigration
and
professional
accreditation. Candidates can sit the
IELTS test twice per month in more
than 8 cities in Romania.
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Sala A, orele 14,00-14.45
Studii în S.UA. – prin bursele Fulbright
sau cu susţinerea financiară a
universităţilor americane
Comisia Fulbright Romano-Americana
– Ruxandra Radulescu

Prezentarea va oferi liceenilor,
studenţilor şi absolvenţilor universitari
detalii despre procedura de admitere la
programele de licență, masterat,
doctorat și de cercetare din S.U.A.
Participanții vor primi informații
despre posibilitățile de finanțare a
studiilor,
atat
prin
atragerea
finanțărilor
directe
din
partea
universităților americane, c&acirc;t și
prin
programul
de
burse
postuniversitare Fulbright.
Sala A, orele 15,00-15.45
Designing Your Future – Art and
Design at Coventry University
Coventry University – Wendy Hunt

An overview of the
different career paths that
Coventry School of Art
and Design can offer
alongside a portfolio advice session
Sala Carturesti, orele 11,00-11.45
Study in Germany
DAAD - Study in Germany – Matei
Demetrescu

Doriți să aflați mai
multe
despre
oportunitățile
unui
studiu in Germania?
Vă așteptăm să discutăm impreună
despre un sistem de invățămant axat pe
excelență, costuri moderate de studiu şi

trai posibilitatea de a studia și in limba
engleză intr-o atmosferă internațională
și diferite burse, care pot face dintr-un
stagiu in Germania o importantă rampă
de
lansare
pentru
o
carieră
internațională!
Sala Carturesti, orele 12,00-12.45
Studii Universitare si Post-Universitare
in SUA: Admitere si Bursa in 4 Pasi
Strategici
American Education – Mihaela Arsene
si Sinziana Medvetchi

Cum te poti pregati pentru admitere?
Cand ar trebui sa dai testele SAT sau
GRE/GMAT?
Cand sa
aplici?
Raspundem acestor intrebari si iti
povestim despre oportunitatile de
studiu &ndash; cu bursa &ndash; la
universitati de top din Statele Unite.
Vei afla cum si cand sa te apuci de
treaba ca sa pui la punct o aplicatie
puternica la timp. Ne vom inspira din
povesti de succes ale celor aproape
1500 de romani la studiu in SUA. Si
vom discuta despre cum te putem
sustine in calatoria ta spre SUA, de la
selectarea universitatilor la eseu,
recomandari, aplicatia pentru bursa si
pregatirea de plecare spre noua ta
&bdquo;casa&rdquo;.
Cele
mai
performante universitati din lume te
asteapta si sunt pregatite sa te sustina
in planurile tale pe mai departe. Te
asteptam si noi la seminar pentru ca
aplicatia ta sa fie de succes!
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Sala Carturesti, orele 13,00-13.45
Studiaza la o universitate de
oriunde in lume!
UNIVERSALIO – Arda Antonescu

top

Vrei sa afli ce trebuie
sa faci pentru a aplica
in
strainatate
la
universitati de elita
precum
Oxford,
Cambridge, UCL sau Sorbona? Nu stii
care sunt documentele de care ai
nevoie, care sunt deadline-urile de
aplicare sau spre ce program sa te
orientezi?
UNIVERSALIO
iti
raspunde la toate intrebarile legate de
studiul in strainatate!
Sala Carturesti, orele 14,00-14.45
DANIA Danish Academy of higher
Education
DANIA Danish Academy of Business
and Technology – Mikael Nielsen

Our educations, Tourisme,
Marketing, IT Tech and
Auto Tech and what we
offer to our international
students, inclusive of accommodation
guarantee, close relationship between
teachers and students and our modern
facilities at the campus.
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Expozanti:

Reviro
Reviro este un start-up românesc în
domeniul serviciilor de consultanță în
recrutare și selecție adresat exclusiv
tinerilor cu experiență academică și
sau profesională în străinătate. Îți
punem la dispoziție oportunități de
carieră existente în România în care să
poți valorifica investiția ta în educație.

British Council
British Council organizează cursuri de
limba engleza predate de profesori cu
experienţă şi calificări internaţionale:
engleză generală, cursuri pregătitoare
pentru examenele Cambridge şi
IELTS, cursuri pentru copii începând
cu vârsta de 4 ani, engleză pentru
afaceri,
ateliere
de
dezvoltare
profesională desfăşurate în limba
engleză. Organizăm, de asemenea,
cursuri personalizate pentru companii
şi acoperim o gamă variată de domenii
de afaceri. În România, administrăm
certificatele de limba engleză - IELTS
şi Cambridge, testul APTIS pentru
organizaţii
stabileşte
nivelul
cunoştinţelor de engleză al angajaţilor
sau al studenţilor, precum şi o varietate
de
examinări
profesionale
şi
universitare

4Career
Consilierii orientare privind cariera din
echipa 4CAREER sunt certificati
GCDF, “ Global Career Development
Facilitator" de catre CCE “ Europe
(Center
for
Credentialing
and
Education) prin NBCC Romania
(National
Board
for
Certified
Counselors) si membri activi ai
Departamentelor pentru Consiliere in
Cariera precum si Standarde Ĺźi
Supervizare
ale
Asociatiei
Consilierilor din Romania (ACROM).

DAAD - Study in Germany
DAAD (Deutscher Akademischer
Austauschdienst/ Serviciul German de
Schimb Academic) este cea mai mare
organizație la nivel mondial care
sprijină cooperarea internaţională în
domeniul academic. Obiectivele sale
principale constau în: organizarea și
finanţarea schimbului de studenţi și
cercetători, informarea în întreaga
lume despre Germania ca loc de studiu
și cercetare, intermedierea de cadre
didactice universitare și încurajarea
procesului de internaţionalizare a
instituţiilor de învăţământ superior
germane.

Anglia Ruskin University
Founded in 1858, Anglia Ruskin
University is one of the biggest and
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most reputable universities in the UK.
Based in the South East of England,
we offer two modern campuses in the
fantastic cities of Cambridge and
Chelmsford, both less than one hour
from Central London. We offer
modern facilities, world leading
research, a variety of courses for
undegraduate, postgraduate, research
and english language.

in English. Currently, we hold position
131 in the Times Higher Education
World University Ranking. In 2010,
two professors connected to Radboud
University won the Nobel Prize for
Physics.

University of Greenwich
(London)
The University has a resource base of
highly qualified staff with wide
ranging expertise and significant links
with business and industry,coupled
with students from a variety of
backgrounds and countries provides an
imaginative and affluent learning
experience for all. The University’s
vast portfolio of masters and degree
programmes
including
combined
degrees allows a wide range of subject
options. The University of Greenwich
offers the best of both worlds city and
country with campuses in London and
Kent.

UNIVERSALIO

Radboud University Nijmegen
Radboud University Nijmegen is one
of the leading academic communities
in the Netherlands with a strong focus
on research. Renowned for its green
campus in the oldest city of the
Netherlands, it enrolls over 18,000
students in 127 study programmes, of
which 2 Bachelor’s tracks and 33
Master’s programmes are fully taught

American Education

UNIVERSALIO este serviciul de
consiliere educationala care te ajuta sa
studiezi oriunde in lume. Noi suntem
alaturi de tine pe parcursul intregului
proces de aplicare: te ajutam sa
construiesti cele mai bune aplicatii
posibile pentru orice programe de
licenta sau master la care doresti sa
aplici si iti aratam calea spre
programele de finantare la care poti
avea acces.

American Education este un serviciu
complet de consultanta educationala
menit sa-i ajute pe liceeni studenti si
absolventi
sa
beneficieze
de
oportunitatile
educationale
si
financiare oferite de universitatile din
Statele Unite Iti propunem o multime
de servicii personalizate si lucram
impreuna cu tine familia si profesorii
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tai ca sa te ajutam sa alegi
universitatile si programele de studiu
care ti se potrivesc.

puteti citi informatii complete despre
procesul de admitere, burse oferite,
cursuri, strategii de practica, cazare,
mobilitati.

Sheffield Hallam University
We are a global university with 34,000
students from 100 countries. We offer
over 700 courses many of which offer
real-life
work
placements
and
consultancy projects. 94% of our
graduates are working or further study
within six months. We offer some of
the most advanced facilities in the UK
with more than £100 million invested
in the last 10 years. Situated in the
heart of the UK, Sheffield offers a
vibrant, student friendly environment
with a low cost of living.

Uniunea Nationala a Studentilor
din Romania

Universitatea Tehnica "
Gheorghe Asachi " din Iasi
Universitatea
Tehnica
Gheorghe
Asachi din Iasi se numara printre cele
mai vechi și cunoscute institutii de
profil din tara, fiind custodele unei
importante
traditii
in
educatia
inginereasca, stiitifica si culturala.
Universitatea pregateste ingineri si
arhitecti cu o inalta calificare
profesionala, capabili sa raspunda cu
rapiditate si eficienta cerintelor de
inovare, cercetare si dezvoltare ale
agentilor economici. Pe www.tuiasi.ro

Uniunea Nationala a Studentilor din
Romania este o federatie apolitica ce
are ca scop reprezentarea intereselor
socio-profesionale ale studentilor din
Romania.
Federatia a fost infiintata in urma
intalnirii liderilor din cele mai
importante centre universitare din tara,
care au decis conturarea si promovarea
la nivel national si international a unui
set de valori comune miscarii
studentesti din Romania.
Grupul de initiativa a acestei federatii
nationale a hotarat infiintarea acesteia
ca urmare a puternicelor critici aduse
sistemului educational potrivit careia
politicul a fost si ramane un factor
decisiv in randul studentilor. Avand ca
principal
obiectiv
inlaturarea
influentelor politice din randul
organizatiilor de tineret, dar si o mai
puternica informare a studentilor, cat si
sustinerea de programe si proiecte de
educatie si cultura. Uniunea Natioanala
a Studentilor din Romania (UNSR)
dezvolta o noua viziune a ceea ce
inseamna implicare in societate.
Reunind organizatii studentesti din:
Bucuresti, Craiova, Iasi, Timisoara,
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Petrosani, Targu-Jiu, Resita, Pitesti,
Ploiesti, Bacau, federatia va deveni un
puternic partener de dialog al
Ministerului Educatiei si Cercetarii, si
nu numai.
Uniunea Nationala a Studentilor din
Romania va pune si bazele unor
proiecte si programe de impact ce au
aparut ca o necesitate in procesul de
educatie si culturalizare a mediului
academic si studentesc.

(International Youth Travel Card).
Emiterea legitimaţiilor poate fi
solicitată online, pe site-ul www.isicromania.ro.

Best Iasi

Misiunea noastra este simpla si plina
de substanta, concentrand principalele
valori promovate de UNSR:
“COMUNICARE,
SOLIDARITATE”.

ORGANIZARE,

ISIC
ISIC (International Student Identity
Card) este singurul card recunoscut la
nivel global ca şi legitimaţie ce atestă
oficial statutul de elev/student/
masterand la zi. În baza lui posesorii
au peste 40.000 de reduceri în peste
124 de ţări, în toate domeniile de
interes. ISIC este reprezentat în
România de ASYST (Asociaţia pentru
Sprijinirea Tinerilor, Studenţilor şi
profesorilor). În sprijinul comunităţilor
academice şi
al
tinerilor de
pretutindeni proiectul a fost extins şi
pentru cadre didactice prin ITIC
(International Teacher Identity Card) şi
tineri sub 30 de ani prin IYTC

EDMUNDO
EDMUNDO este un serviciu ce
apartine de Grupul EDUCATIVA si
ofera tinerilor romani informatii,
consiliere si asistenta pentru admiterea
la institutii de invatamant superior din
Europa, SUA si Canada. In activitatea
noastra ne bazam pe cunostinte despre
sistemele educationale internationale, o
larga retea de contacte cu universitati
internationale, legaturile cu tineri
romani studenti si absolventi de studii
internationale
si
experienta
in
implementarea a numeroase proiecte
pentru tineri.

Northumbria University
Northumbria University, in Newcastle
upon Tyne, is an expanding
multicultural learning community, with
excellent links with further and higher
education, industry and commerce
throughout the UK, Europe and
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beyond. Renowned for the excellence
of its teaching, as well as for preparing
students for the world of work,
Northumbria also provides research
opportunities
for
professional
reflective
practice.
Newcastle
International Airport (approximately
15-20 minutes from the city centre) is
easily
accessible
by
Metro,
Newcastle’s underground rail system.

DANIA Danish Academy of
Business and Technology
AP Degree Marketing Management
AP Degree IT and Electronics
Technology AP Degree Automotive
Technology with focus on street cars
AP Degree Hospitality and Tourism
BA International Hospitality

University of Southampton
The University of Southampton is a
world leading University based on the
sunny south coast of the UK. Just over
one hour from London, students
experience a vibrant city atmosphere
but with the surroundings of the
coastline and New Forest National
Park. The University of Southampton
is consistently ranked within the World
Top 100 Universities and the top 15 in
the UK. Offering a wide range of
bachelors masters and research courses
we are a top destination for students

Ecole Hoteliere de Lausanne Hospitality Management
As the world's premier reference in
hospitality management, EHL offers
university-level studies to talented and
ambitious students who are aiming for
top careers in the international
hospitality industry. Two programmes
are offered: the Bachelor of Science in
International Hospitality Management
and the Executive MBA in Hospitality
Administration. Founded in 1893, EHL
still provides an enriching environment
with world-class Faculty and ultramodern campus facilities to some
2,000 passionate students from close to
90 countries.

Central European University
CEU is an English language graduate
university located in Budapest,
Hungary offering Master's and
Doctoral programs in the social
sciences humanities, law, public
policy,
business
management,
economics, environmental sciences
and policy, and mathematics. The
majority of our students receive
internal or external financial assistance
ranging from partial tuition waivers to
full fellowships. In addition CEU
provides its students with skills and
qualifications
for
successful
employment
with
international
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organizations. governments. NGOs
and universities as well as in business.
BHMS Business & Hotel
Management School
University of Worcester
A vibrant forward - looking university
well known for the quality of our
degrees with employers actively
seeking out our graduates. As the only
higher education institution in
Herefordshire and Worcestershire, we
have a strong role to play in the region
We deliver degree programmes to
nearly 10,000 students. We are a truly
inclusive university where each and
every person counts as an individual.
Worcester enjoys a national reputation
as a very friendly place at which
people are genuinely happy.

The courses offered at BHMS
Business & Hotel Management School
in Luzern combine on - campus
education with practical working
experience During every study year at
BHMS students study months on
campus followed by months industry
training During the industry training
fully organized by BHMS students are
not only able to obtain a Swiss
working reference they are also getting
a monthly gross salary of EUR Thanks
to the internship income and the partial
scholarship offered for EU students

Comisia Fulbright RomanoAmericana

Zealand Institute of Business
and Technology
Zealand Institute of Business and
Technology, ZIBAT, is located just
outside the capital region of
Copenhagen, Denmark . We can take
you as far as undergraduate level and
will challenge you with an applied
interactive learning approach involving
close relation to business and
companies. Your learning will be
challenged from company based
projects as well as group work.
Mandatory internships in organisations
and companies will develop your work
experience within the field of your
future career.

Comisia Fulbright Romano-Americana
administreaza din 1993 Programul
Fulbright, un program de schimburi
culturale, stiintifice si educationale
dintre SUA si alte zeci de tari. Comisia
acorda cetaenilor romani burse de
studiu si cercetare la universitti de
prestigiu din SUA. Centrul nostru de
Consiliere
Educationala
ofera
consiliere si sprijin celor interesati de
studii in Statele Unite.

University of Essex
"Research excellence" Essex was
ranked ninth in the UK for the quality
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of our research and top for social
sciences in the latest Research
Assessment Exercise (RAE, December
2008). "Student satisfaction" we are
ranked second among mainstream UK
universities for overall satisfaction
according to the 2013 National Student
Survey. "International perspective" we
are one of the UK's most
internationally
diverse
campus
universities with students drawn from
more than 130 countries.

Birmingham City University
Located in the Heart of England and
with excellent connections to the rest
of the UK and Europe Birmingham
City University is a large and vibrant
university providing a stimulating and
dynamic educational environment for
over students Our commitment is to
high quality teaching innovative
practices and cutting edge research We
offer a wide range of programmes
from Motorsports Engineering to
Jewellery and Fashion Design We give
our students the skills they need to
build a successful career thanks to.

Coventry University
Coventry University are a forward looking modern university with a
proud tradition as a provider of high
quality education and a focus on
applied research. Through our links
with leading edge businesses and
organisations in the public and
voluntary sectors, our students are able
to access project and placement
opportunities that enhance their
employability on graduation.

Universitatea RomanoAmericana
Universitatea
Romano-Americana,
fondata in anul 1991, promoveaza in
Romania principiile de invatamant
superior din Statele Unite ale Americii.
Prin urmarirea misiunii si a
obiectivelor
sale
strategice
Universitatea a reusit sa isi dezvolte si
consolideze reputatia atat la nivelul
mediul educational si de afaceri
romanesc cat si la nivel international.
Universitatea ofera 11 programe de
licenta si 23 de programe de masterat
in domeniile Afaceri, Finante - Banci,
Management, Marketing, Informatica,
Drept, Turism.

http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/
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Churchill House School of
English
Churchill House a fost fondata in 1971
si de atunci si pana acum peste 250
000 din elevii nostri folosesc limba
engleza la locul de munca si in timpul
lor liber in intreaga lume. Fiind unul
dintre liderii scolilor particulare din
UK, suntem suficient de pentru a oferi
o varietate larga de locatii, niveluri de
clasa si nationalitati diferite in clasa de
sutdiu, dar suficient de restransi pentru
a asigura un interes individual in tine si
studiile tale.

IBA - International Business
Academy
IBA offers a range of international
degree programmes taught in English
at AP (years, Bachelor and Masters
level covering a range of subjects in
business, marketing, entrepreneurship,
design and multimedia. Our degrees
often include a practical internship and
the opportunity for shorter or longer
study exchanges with our partner
institutions around the world. With
more than one third of our students
coming from outside Denmark, we can
give you a truly vibrant, fascinating
and fun student experience.

http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/

POSDRU/161/2.1/G/136071 Practica azi pentru jobul de maine!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni !

Targul de Cariere –
Iasi – Palace Mall
10-11 oct 2014
Proiectul Targului de Cariere a inceput
in 2006, la Cluj-Napoca, cand se
pregateau investitii in mai multe
domenii, in special cele tehnice – IT,
auto, diverse facilitati de productie. Pe
atunci, companiile isi gaseau angajati
mai ales prin metodele „clasice”
(anunturi in ziare, recomandari etc.),
iar site-urile de joburi si recrutarea prin
intermediul universitatilor erau inca
slab explorate.
In cei noua ani de activitate, Targul de
Cariere a insemnat 85 de editii
organizate in orase importante din
Romania, precum si la Chisinau. In
functie de marimea orasului, la un targ
participa intre 1.000 si 5.000 de
candidati si sunt oferite intre 300 si
1.500 de oportunitati de cariera. Sute
de tineri si-au gasit un loc de munca in
urma participarii la Targul de Cariere.
Anul acesta evenimentul se desfasoara
în 10 și 11 octombrie, între orele 10 și
16, iar accesul este gratuit.
Cei peste 30 de participanți prezenți la
târg oferă câteva sute de oportunități
de carieră: slujbe cu normă întreagă
sau parțială, programe de voluntariat,
stagii de practică și internshipuri.
Posturile disponibile vizează domenii
diverse, de la programare și inginerie
până la marketing, finanțe și
lingvistică. Târgul se adresează în
principal tinerilor cu vârste cuprinse
între 20 și 30 de ani, cu studii
superioare absolvite sau în curs.

Organizatorii au pregătit și o tombolă,
cu sprijinul partenerului eJobs:
vizitatorii care vin la târg cu CV-ul
eJobs completat minim 90% intră în
cursa pentru un laptop și un
smartphone.
„Ediția din această toamnă a Târgului
de
Cariere
se
centrează
pe
interacțiunea directă între tinerii care
își caută noi oportunități de carieră și
potențialii angajatori. Pe de o parte,
vizitatorii au ocazia de a discuta direct
cu reprezentanții companiilor unde șiar dori să lucreze, iar, pe de altă parte,
aceștia din urmă au ocazia să recruteze
și, totodată, să ia pulsul pieței muncii”,
a declarat Louisa Olar, project
manager-ul Târgului de Cariere.
Potrivit unui studiu realizat la edițiile
din această primăvară de la Iași, ClujNapoca, Sibiu și Brașov ale Târgului
de Cariere, tinerii români în căutarea
unui loc de muncă sunt interesați mai
mult de atmosfera de lucru din cadrul
unei companii și de siguranța locului
de muncă decât de pachetul salarial
oferit.
Candidații ieșeni sunt cel mai interesați
de antreprenoriat, peste trei sferturi
declarând că intenționează să-și
deschidă propria afacere în următorii
doi ani. La rândul lor, sibienii sunt mai
interesați de calitatea condițiilor de
muncă decât colegii lor din celelalte
orașe, în timp ce clujenii pun mai mult
accent pe existența programelor de
dezvoltare a angajaților și pe
posibilitatea de a Târgul de Cariere
este cea mai mare rețea de evenimente
de carieră din România și Republica
Moldova și aduce împreună sute de
angajatori și mii de candidați.
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