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Anunt pentru organizarea programului de 

internship in domeniul elaborarii proiectelor finantate prin  

PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA  

Incepand cu data de 01.02.2023, compania SVO CONSULTING SRL va derula un program de 

internship in cadrul departamentului elaborare si depunere proiecte IMM. 

Cautam persoane cu foarte bune abilitati de comunicare si meticulozitate, care sa sprijine echipele 

noastre de scriere a proiectelor! 

Daca vrei sa te alaturi echipei noastre ai nevoie de... 

• entuziasm si dorinta de a invata; 

• meticulozitate, atentie la detaliu; 

• initiativa, orientare spre acumulare de cunostinte noi; 

 

Dar, in acelasi timp, si de... 

• studii in domeniul economic; 

• cunostințe bune de MS Office si Internet; 

• capacitatea de a lucra in echipa; 

• implicare si atitudine proactiva; 

• constituie avantaj participarea in cadrul altor proiecte finantate din fonduri europene; 

 

Care sunt beneficiile participarii? 

• vei dobandi experienta in managementul unui proiect cu fonduri nerambursabile; 

• te vei familiariza cu domeniul finantarilor nerambursabile; 

 

La finalul programului de internship vei obtine o adeverinta si, in functie de rezultatele colaborarii, 

o scrisoare de recomandare sau vei fi angajat in cadrul companiei. 

Programul de internship este entry-level si este remunerat. 

Alte beneficii: mediu de lucru placut intr-o echipa dinamica, posibilitatea de formare profesionala 

si acumulare de experienta. 

Ce vei face in cadrul internship-ului? 

• vei tine legatura cu solicitantii surselor de finantare care isi doresc implementarea 

proiectelor de finantare; 

• vei participa la organizarea activitații de consultanța; 
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Despre programul de internship 

Locul desfasurarii internship-ului: Craiova, DOLJ. 

 

Inscriere 

Procedura de inscriere este simpla! 

Trimite-ne CV-ul tau la adresa andreea@svoconsulting.ro pana pe 31.01.2023, ora 16.00. 

 

Perioada programului de intership: 2 luni - 01.02.2023 – 31.03.2023. 

 

Cum se va face selectia? 

Selecția candidaților va presupune doua etape: 

Etapa 1: Evaluarea documentelor trimise; 

Etapa 2: Interviu (vor fi contactați pentru a se prezenta doar cei care au fost selectati dupa prima 

etapa). 

 

Pentru alte detalii ne puteti scrie la adresa de e-mail andreea@svoconsulting.ro 

 

Succes! 
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