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TIPS & TRICKS WHEN APPLYING FOR A JOB IN BANKING!
JOBS & INTERNSHIPS AVAILABLE!

BĂNCI PARTICIPANTE

Asociaţia Română a Băncilor (ARB) şi Institutul Bancar Român (IBR)
vă invită la evenimentul

O CARIERĂ ÎN BANKING: OPORTUNITĂŢI ŞI PROVOCĂRI
15 MAI 2017
Evenimentul organizat de comunitatea bancară se adresează studenţilor, masteranzilor şi tinerilor
absolvenţi de la facultăţile economice, tehnice, juridice, comunicare etc. interesaţi de o carieră în
domeniul bancar.
Programul evenimentului:
12.30 – 13.00

Înregistrare participanți

13.00 – 15.00

Welcome speech: Florin Dănescu, Preşedinte Executiv, ARB
Panel dezbateri interactive
Directori de Resurse Umane din băncile participante - BRD - Groupe Societe Generale, ALPHA
Bank Romania, Bancpost, OTP Bank Romania, Piraeus Bank, Banca Românească – Membră a
Grupului NBG Bank, ProCredit Bank, Bank Leumi Romania - vor discuta despre tips & tricks
pentru tinerii interesaţi de o carieră în banking:
Abilităţile personale care conturează profilul ideal pentru banking.
Ce trebuie să ai în vedere când decizi să aplici pentru un job în bancă?
Cum evaluezi dacă job-ul propus ţi se potriveşte?
Cum îţi elaborezi CV-ul pentru a fi luat în considerare în procesul de selecţie?
Cum te pregăteşti pentru susţinerea interviului?
Cum poţi să creezi încă de la început o impresie bună?
Recomandări privind derularea efectivă a interviului.
Cum îţi construieşti evoluţia profesională, pornind de la poziţia pentru care aplici?
Ce trebuie urmărit pentru consolidarea carierei în domeniul vizat?
De ce este important să ne acordăm timpul necesar parcurgerii fiecărei etape în carieră?
Moderator: Gabriela Hârţescu, Director General, IBR

15.00 – 15.30

Speech motivaţional: Dialoguri despre viaţă şi carieră (Investiţia în tine însuţi
este investiţia cu cel mai bun randament) cu Anca Sigartău, doctor în Arte
Magna cum Laudae, actriţă, cântăreaţă, regizoare, coach, profesor de teatru

15.30 – 15.40

Acordarea a 3 burse de studiu constând în participarea gratuită la
seminarii/cursuri organizate de IBR (prin tragere la sorţi)
Pauză (coffee/tea & light lunch)

15.40 – 16.00

16.00 – 20.00
Târg de carieră: posturi pentru poziţii new entry, internshipuri, stagii de practică
Participanţilor li se vor elibera certificate de participare emise de IBR & ARB.
Vă rugăm să transmiteţi confirmarea participării dumneavoastră la
eveniment până pe data de 11 mai 2017, pe e-mail, la adresa:
anca.strachinescu@ibr-rbi.ro.
Participarea este gratuită, pe bază de confirmare și în limita locurilor
disponibile!
Vă aşteptăm, cu CV-ul la voi, la sediul Institutului Bancar Român,
intrarea C, sala ATRIUM!

