Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse.
Un model inter-regional de şcoală antreprenorială pentru femei
Proiect finanţat din Fondul Social European - “Investeşte în oameni!”
Contract nr. POSDRU/9/3.1/S/5.

Facultatea de Ştiinţe Economice
În cadrul proiectului
Antreprenoriatul si egalitatea de sanse.
Un model inter-regional de scoală antreprenorială pentru femei
Proiect finanțat din Fondul Social European - “Investeste în oameni!”
Recrutează un număr de 12 studente în domeniul economic în an terminal, care vor fi instruite pentru a
deveni formatori în domeniul antreprenorial şi care vor beneficia de un loc de muncă pe perioada
derulării proiectului, în calitate de formatori.

Condiţii şi Cerinţe de înscriere:
 studentă ştiinţe economice (studentă an terminal sau studentă master anul I);
 domiciliul în mediul rural, constituie un avantaj
 să nu fie angajată în momentul participării la selecţie






abilităţi de comunicare interpersonală;
abilităţi de utilizare a calculatorului;
disponibilitatea de a se deplasa în judeţ;
sociabilitate;
seriozitate.

Avantaje




certificat de formator atestat de CNFPA (Consiliul Naţional pt. Formarea Profesională a Adulţilor);
subvenţionare pe perioada procesului de instruire;
remunerare pe perioada derulării activităţilor.

Documentele necesare pentru înscriere sunt :






copie xerox după actele de studiu, ultima diplomă (diploma de bacalaureat sau licenţă);
copie xerox a buletinului/cărţii de identitate al solicitantei;
adeverinţă că este studentă (în cazul în care nu poate prezenta diploma de licenţă);
scrisoare de motivaţie;
Curriculum vitae format Europass;

Studentele interesate se pot înscrie la concurs în perioada 30.10.2009 - 30.11.2009
Dosarul de înscriere la selecţie se depune la Secretariatul Fundatiei Academiei
Comerciale Satu Mare, str Mihai Eminescu nr. 5
Persoana de contact: Flavia Chiorean si Doros Ioan
Mai multe detalii despre selecţie sunt disponibile la tel: 0261 801454 sau
e-mail: AcademiaComerciala@Yahoo.com
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