Competiție dedicată studenților FDSA
”EU Careers Ambassadors”

Sunteți dispus să promovați carierele în cadrul instituțiilor europene în
universitatea dumneavoastră? Deveniți student-ambasador al EU
Careers.
Avantaje:
o
o
o
o
o
o
o

Aflați totul despre oportunitățile de carieră în instituțiile UE și îi informați și pe colegi
Construiți o rețea europeană fantastică
Dobândiți experiență profesională pe parcursul studiilor – un atu major pentru CV-ul
dumneavoastră
Vă dezvoltați capacitatea de a vorbi în public și competențele în domeniul marketingului și
al resurselor umane
Beneficiați de formare și de îndrumare de-a lungul întregii experiențe
Comunicați cu funcționari UE de rang înalt
Obțineți o scrisoare de recomandare redactată în funcție de rezultatele obținute

Căutăm studenți motivați, comunicativi, capabili să promoveze cu entuziasm carierele din
instituțiile UE în cadrul propriei universități. Suntem considerați angajatori de top, așa că vizăm
universități de top.
Ambasadorii noștri vor promova carierele în instituțiile UE pe multiple căi:
o
o
o
o

vor participa la târguri ale locurilor de muncă sau vor susține prezentări pentru colegi
vor crea rețele între universități și vor furniza informații
vor asigura o prezență activă pe internet și pe rețelele de socializare
vor răspunde la întrebările despre posibilitățile de a lucra în instituțiile UE

Urmăriți videoclipul pentru a afla mai multe despre experiența directă a ambasadorilor EU
Careers: https://www.youtube.com/watch?v=P27Ouvr_OnY

Ce face un ambasador EU Careers?
o
o
o
o
o
o

Este punctul de contact pentru studenții interesați de o carieră în instituțiile UE
Analizează grupurile-țintă și contactează editorii revistelor/site-urilor universității
Creează liste de adrese și difuzează informații privind carierele UE pe canalele potrivite
Susține prezentări, participă la evenimentele de orientare profesională din cadrul
universității și găsește vorbitori de interes
Îndeplinește sarcini lunare și raportează periodic despre activitățile întreprinse
Gestionează și monitorizează regulat un site și un profil de Facebook dedicat

Ce competențe îi sunt necesare unui ambasador EU Careers?
Căutăm ambasadori motivați, care doresc să promoveze avantajele pe care le oferă o carieră în
instituțiile UE. Competențe necesare:
o
o
o
o
o
o
o
o

Excelente abilități de comunicare
Competențe de relaționare
Dorința de a împărtăși și de a învăța
Capacitate de adaptare
Bune abilități organizatorice
Orientare spre calitate și rezultate
Spirit inovator și creativitate
Reziliență

Cerințe minime
o
o
o
o
o

Dedică cel puțin două ore pe săptămână rolului de ambasador
Organizează sau participă la cel puțin un eveniment sau o prezentare EU Careers
Comunică periodic cu coordonatorul EU Careers
Participă la toate sesiunile de formare oferite (on-line)
Ține un registru al activităților și trimite rapoarte periodice

În rest, depinde de dumneavoastră cât efort puteți dedica promovării EU Careers în rândul colegilor
și cum decideți să faceți aceasta, pentru a nu vă afecta studiile. Căutăm ambasadori creativi, care
pot găsi modalități inovatoare de promovare a carierelor din instituțiile UE!

Depunerea candidaturilor
Trebuie:
o
o
o
o

Să fiți cetățean UE.
Să fiți fluent în engleză și în limba țării în care studiați.
Să participați la cursul de formare de o zi pe care îl vom oferi în octombrie 2020.
[Cheltuielile de deplasare și cazare vor fi suportate de universitate.]
Să fiți înscris la universitate și să urmați cursurile în toată perioada în care sunteți
ambasador EU Careers (octombrie 2020-septembrie 2021).

Vă puteți depune candidatura online între 10 și 15 martie 2020. Pentru aceasta, Vă invităm să
transmiteți Scrisoare de intenție si CV EUROPASS în limba română și engleză, prin e-mail, la
adresa: alunica.morariu@fdsa.usv.ro.
Menționăm că Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava se află în lista universităților
participante și a fost întocmită în colaborare cu guvernele naționale. În prezent, nu putem susține
ambasadori la alte universități și, în general, nu modificăm lista.

Date de contact
Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați la adresa: alunica.morariu@fdsa.usv.ro

