Articol

Primavara aceasta noi sustinem ca tu ai mai multe skill-uri decat crezi si pentru a ti le pune in
evidenta nu trebuie sa ratezi evenimentul de cariera Angajatori de TOP Timisoara! Pe 16-17
martie, peste 250 de specialisti de HR asteapta sa te intalneasca la Centrul Regional de Afaceri.
Cea de a 12-a editie a celui mai mare targ de cariera din Banat vine cu multe surprize:
- cei mai doriti 70 de angajatori;
- peste 3.000 de joburi atat pentru studenti/absolventi, cat si pentru profesionisti, din
domenii diverse: IT&C, Telecom, Servicii/BPO, Logistica&Transporturi, FMCG, Retail,
Financiar-Bancar, Audit/Consultanta, Constructii, Inginerie, Automotive si multe altele
- peste 25 de Workshop-uri si Conferinte in cadrul carora poti sa-ti formezi si sa-ti
dezvolti competente in domeniul vizat de tine;
- consiliere in cariera si feedback direct pe CV din partea specialistilor de HR in zona de
CV Experts;
- testarea nivelului de limba straina cunoscuta de tine (engleza, franceza, italiana,
spaniola sau germana) care iti poate aduce si castigul unuia dintre cursurile oferite de
centrul educational-Active Learning;
- oportunitatea de a face parte dintr-una din cele mai mari comunitati IT din Timisoara
TechTalks.
-un stand special amenajat unde poti sa-ti faci poze profesionale de profil pentru CV-ul
tau sau profilul de LinkedIn.
Vestile bune nu se opresc doarr aici. Daca iti scanezi CV-ul de pe Hipo.ro la cel putin una dintre
companiile participante ai sansa sa fii fericitul castigator al unui Iphone 8. Pentru asta trebuia
sa parcurgi cei 4 pasi simpli: inscrie-te la evenimentul Angajatori de TOP Timisoara, fa-ti cont
pe Hipo sau actualizeaza-ti CV-ul, descarca-ti CV-ul in format Barcode si vino cu un singur
exemplar la eveniment.
Stim ca vrei sa-ti gasesti internship-ul sau jobul ideal si noi ne dorim la fel! Participa la
eveniment si vei beneficia de numeroase avantaje care te vor ajuta in dezvoltarea ta
profesionala.
Salveaza datele in calendarul tau! 16-17 martie, Centrul Regional de Afaceri.

Inscrie-te la eveniment

