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PRIMUS, consiliere și antrenament pentru o carieră de 

succes 

 

 

Când ești student, se prespune că ai deja conturat un drum spre cariera și domeniul în 

care o să profesezi. Însă, datorită mediului economic și pieței muncii care se schimbă din ce 

în ce mai rapid, la absolvirea facultății, mulți studenți se trezesc într-un peisaj greu de înțeles, 

fără un loc de muncă compatibil cu specializarea facultății absolvite. 

 Pentru a facilita tranziția studenților de la școală la viața activă, ca angajat, proiectul 

“Primus - Primii pași  spre o carieră de succes” este o cale de acces pe piața muncii pentru 

studenți, prin intermediul ședintelor de consiliere directă și al stagiilor de pregătire practică, 

în companii cu branduri naționale și internaționale. Bineînțeles, selecția studenților și a 

companiilor făcându-se cu multă atenție, axată fiind pe calitate, nu pe cantitate. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

De ce un stagiu de practică prin  “Primus”? 

 

Pentru că stagiul de practică este o soluție de tip “win-win” atât pentru angajator cât și 

student, formula cu efecte benefice pe termen lung, atât ca primi pași spre o carieră de succes, 

cât și ca o experiență personală valoroasă.  

Deasemenea, proiectul consiliază 360 de studenți și asigură faptul că 160 de studenți 

vor continua studiile sau vor gasi un loc de muncă ca urmare a participării active în cadrul 

său. 

 

Top beneficii ale proiectului “Primus”: 

 

Poți să descoperi ce carieră ți se potrivește, astfel, te poți orienta mai bine în 

alegerile unui loc de muncă și nu întâmpini multe încercări nereușite. 

 

Ai accces la organizații cu renume din domeniul tehnic şi economic. Este visul 

oricarui student să lucreze într-o companie internațională. Prin “Primus”, acest vis devine 

realizabil, pentru ca studenții vor beneficia de dezvoltarea oportunităților de carieră - fiind 

consiliați pentru maximizarea potențialului pe care îl au la interviurile de angajare - și vor fi 

indrumați pentru alegerea unui loc de muncă în concordantă cu propriile aspirații, dar și cu 

nivelul de pregatire. 

 

Aplici ceea ce ai învățat în facultate. Ai ocazia să pui în aplicare cunoștintele 

dobândite la cursuri, dar și să înțelegi mai bine teoria, datorită conexiunilor cu exercițiul 

practic. Astfel, crește și motivația de a aprofunda aceste cunoștinte, odată cu verficarea 

utilitații lor.  

 

Înțelegi cum funcționează o companie și înveți sa relaționezi la locul de muncă. O 

companie este asemenea unui ecositem, în care înveți să identifici rolurile profesionale, 

modul de relaționare cu diferitele nivele de activități, ce înseamnă un program de lucru, un 

deadline, coduri vestimentare, sarcini, etc. 



 
 

 

 

 

Înveți lucruri noi în cariera pentru care te pregătești. Piața muncii se schimbă 

permanent și rapid, tehnologiile generează joburi și competențe noi, cărora sistemul de 

învățământ nu le mai face față.  

 

Nu în ultimul rând, iți cresc major șansele de angajare. Majoritatea angajatorilor 

caută tineri cu atitudine, dornici să se dezvolte personal și profesional. Ei sunt vectorii de 

creștere a unei companii. Un stagiu de practică efectuat este o primă carte de vizită care te 

recomandă în acest sens. Poți dovedi că vrei să fii mai bun mâine, decât ești azi! 

 

 

 


