Incepand cu vara

anului 2010 suntem fericiti sa anuntam lansarea
programului de internship în România.

La Cargill credem că depinde de tine sa-ti alegi calea pe care doreste sa o urmezi.
Suntem prezenti pentru a-ti oferi formarea şi experienţa de care ai nevoie pentru a
face această călătorie mai uşora pentru tine. Iti punem la dispozitie resursele si
oportunităţile de care ai nevoie pentru a sprijini aspiraţiile tale profesionale.
Diversitatea diviziilor de afaceri Cargill şi existenta unei culture organizationale care
sprijina promovarea angajatilor din interiorul companiei oferă oportunităţi excelente
pentru tine să-ti construiesti o cariera profesionala solida si de lunga durata pornind
de la participarea ta in acest program.

Aceasta este provocarea noastră:
• Vrei sa profiti de vacanta si sa acumulezi experienţă de muncă si formare
profesionala in cadrul uneia dintre cele mai bune companii din lume*?
• Eşti interest(a) în a înţelege mai multe despre opţiunile disponibile în carieră in
domeniul agriculturii romanesti?
• Eşti gata să aderi la cursa pentru obtinerea unei pozitii de management trainee care
sa-ti deschida perspectiva unei cariere de success intr-o companie internationala
foarte puternica?
• Esti energic(a), curios/curioasa, creativ(a) şi constiincios/constiincioasa, student(a)
sau proaspat(a) absolvent(a) la Facultatea de Agricultura dornic(a) sa petreci cu noi
6 saptamani, incepand din 15 iulie 2010 sau 1 August 2010?

Daca ai raspuns ‘DA’ la intrebarile de mai sus, iata cele doua programe din care poti
alege:

Internship in Comercial - vei învăţa cum se construieste o afacere de success
in domeniul comertului cu cereale asistand echipa noastra comerciala în lucrul de zi
cu zi cu clienţii noştri

Internship in Operaţiuni - vei invata despre procesele desfasurate in cadrul
unui siloz participand efectiv la executarea operaţiunilor din silozurile noastre la cele
mai inalte standarde din aceasta industrie

Ce ai de facut?
Pregateste-ti CV-ul si vino sa ne cunoastem la sediul Facultatii
de Agricultura, Corp A, Sala A.II.86 (Fitotehnie), etaj 2
in data de 14 iulie 2010 la ora 10.00.
In cazul in care nu poti participa la data mentionata, poti trimite
CV-ul tau, impreuna cu o scrisoare de intenţie care trebuie să
precizeze interesele şi motivaţia, la hrromania@cargill.com
pana la data de 13 iulie 2010.
Vino şi practica un alt tip de învăţare in cadrul Cargill şi totodata
câştiga bani pentru vacanţa ta!
*Cargill este un producător internaţional şi comerciant de produse alimentare si servicii
agricole, financiare şi industriale. Fondată în 1865, compania noastra privata are 138,000 de
persoane in 67 de tari. Ne ajutăm clienţii să reuşească prin colaborare şi inovare, angajandune să le împărtăşim cunoştinţele noastre globale şi experienţa pentru a-i ajuta sa faca faţă
provocărilor economice, sociale şi de mediu. In 2009 Cargill a fost inclusa de revista Fortune în
Top 25 Companii fiind recunoscuta pentru dezvoltarea liderilor.
In România Cargill si-a inceput activitatea în 1996 şi operaţiunile sale de azi sunt centrate in
jurul cerealelor, seminţelor oleaginoase, ulei de floarea soarelui, boabe de soia incluzand:
• tranzacţionarea gestionarea riscurilor
• gestionarea lanţului de aprovizionare si a fluxurilor comerciale
• Servicii de siloz (17 silozuri de operare in sud-estul României)
• Rafinarea şi imbutelierea de ulei de floarea soarelui in fabrica noastra de la Podari (langa
Craiova)
• Vânzarea şi distribuirea de inputuri (seminţe, îngrăşăminte şi protecţia culturilor)
Pentru mai multe informatii despre companie va rugam sa vizitati www.ichoosecargill.com
sau www.cargill.com. Pentru mai multe detalii despre programele de internship disponibile în
această vară scrieti-ne la adresa hrromania@cargill.com

