
Începutul unei 
     cariere de succes!

Aria de activitate a grupului 
E.ON acoperă 20 de judeţe în 
partea de nord a ţării

Cu peste 56.000 de angajaţi la nivel mondial, E.ON este o 

companie multinaţională pentru care diversitatea este 

foarte importantă.

E.ON în România oferă servicii de distribuţie şi furnizare 

energie electrică  şi gaze naturale la înalte standarde de 

calitate, către 3 milioane de clienţi. Clientul este pe primul 

loc, iar prin activitatea noastră ne dorim să venim în 

întâmpinarea acestuia cu servicii eficiente, rapide şi în 

maximă siguranţă. 

Şi fiindcă obiectivele noastre se îndeplinesc împreună cu 

angajaţii noştri, ne dorim ca aceştia să fie pregătiţi. Toţi 

angajaţii au acces la oportunităţi de dezvoltare 

personalizate pe nevoile individuale şi ale echipei şi sunt 

ambasadorii propriei lor dezvoltări. Prin oferirea unui 

mediu stabil, sigur dar cu activităţi provocatoare, ne 

susţinem angajaţii să îşi contureze cariera.

Angajaţii motivaţi sunt cheia succesului companiei. Pe 

lângă cerinţele specifice postului şi domeniului de 

activitate, ne dorim angajaţi care să aibă câteva abilităţi 

personale esenţiale:
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Dacă eşti interesat/ă aplică pe site-ul companiei 

E.ON România.

             

http://www.facebook.com/eoncariere/

www.eon-romania.ro                                                            

secţiunea „Carieră“
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Programul 
                 E.ON pentru Absolvenţi

Generaţia 10 
special creat pentru ca tinerii absolvenţi, ca 
tine, să aibă oportunitatea de a cunoaşte 
diferite arii din activitatea grupului E.ON



Dacă tocmai ai absolvit facultatea într-un domeniu tehnic 

sau economic şi nu eşti sigur de aria în care doreşti să te 

specializezi dar, totuşi, ai dori să îţi pui în practică talentul 

şi abilităţile,  este exact 

ce ai nevoie.

Programul E.ON pentru Absolvenţi

Ce îţi oferim?

Un loc de muncă combinat cu 24 de luni de 

dezvoltare intensivă.

Posibilitatea de a învăţa într-un mediu dinamic, de la 

profesionişti, în funcţie de propriile tale opţiuni şi de 

nevoile E.ON.

Posibilitatea ca, la finalul programului, să îţi continui 

activitatea în E.ON România, în domeniul care ţi se 

potriveşte, având o bază solidă de cunoştinţe şi 

abilităţi.

Orice te motivează, orice

te inspiră - găseşti la E.ON

Stagii

|

|

|

Dezvoltare 

|

|

Suport 

|

| 

|

 4-6 stagii în diferite departamente/divizii, atât la 

sediu cât şi în alte regiuni

 implicare în diverse proiecte multidisciplinare

 stagii personalizate şi flexibile. 

 acţiuni structurate de training şi dezvoltare ce 

includ sesiuni de pregătire variate, abilităţi generale 

şi competenţe profesionale

 rotaţiile şi training-ul la locul de muncă îţi oferă 

şansa de a învăţa de la profesionişti şi de a construi 

o importantă reţea de cunoştinţe în diferite 

departamente ale companiei.

 un reprezentant HR îţi va oferi sprijin permanent şi 

va monitoriza parcursul tău în cadrul companiei

mentor, un angajat cu experienţă din companie

 consiliere şi coaching, precum şi suport în 

dezvoltarea personală, iar la sfârşitul programului 

amândoi îţi vor oferi sprijin în identificarea de 

oportunităţi pentru continuarea carierei în cadrul 

E.ON.

Desfăşurarea programului Profilul tău

Studii universitare finalizate cu rezultate foarte bune

Diplomă universitară în unul din următoarele 

domenii:

Inginerie

Specializări în: Inginerie de petrol şi gaze, 

Instalaţii, Transportul, depozitarea şi 

distribuţia hidrocarburilor,  Ingineria 

sistemelor electroenergetice, Inginerie 

electrică, Electrotehnică, Energetică, 

Inginerie economică în domeniul electric, 

electronic şi energetic, Managementul 

energiei etc.

Ştiinţe economice

Specializări în: Management, Marketing, 

Afaceri internaţionale, Economie generală, 

Economia comerţului, turismului şi 

serviciilor, Administrarea afacerilor, 

Contabilitate şi informatică de gestiune, 

Finanţe şi bănci, Economia firmei etc.

Cunoştinţe de limbă engleză la nivel avansat, 

cunoaşterea unei alte limbi străine reprezintă un 

avantaj

Fără experienţă în muncă sau experienţă limitată

Nivel mare de flexibilitate şi mobilitate

Iniţiativă, motivaţie, ambiţie şi abilitatea de a lucra 

bine în echipă

Interese şi activităţi extracuriculare.

de 10 ani căutăm 

Talente!
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