
Summer Job @ E.ON Business Services Cluj 

 

După derularea cu succes a programului clasic de internship, E.ON Business Services Cluj lansează primul 

său program de Summer Job plătit pentru studenţi sau proaspeţi absolvenţi care se va desfăşura în 

perioada 15 iulie - 15 octombrie 2018.  

Căutăm 10 colegi care să facă parte din echipele de Contabilitatea Clienţilor şi a Furnizorilor.  

Dacă vrei să-ţi petreci vacanţa de vară într-un mod util şi să-ţi începi cariera în domeniul financiar-

contabil, nu ezita să aplici! 

Ce iți oferă Summer Job @ E.ON Business Services Cluj? 

- În primul rând, iți oferă posibilitatea de a învăța procese de contabilitate din cadrul companiei 

- Oportunitatea de a lucra alături de un colectiv tânăr și motivat 

- Poți să experimentezi “Viața” într-o multinațională 

- Contract de muncă pe perioadă determinată de 3 luni cu numeroase beneficii 

- Ore de muncă flexibile 

- 6 zile de concediu pe care le poți lua chiar şi în perioada festivalului tău preferat 

- Oportunități de a te angaja pe o perioadă nedeterminată după terminarea programului de 

Summer Job 

Ce ne dorim de la viitorul nostru coleg? 

- Să fie student sau proaspăt absolvent 

- Să fie interesat de domeniul financiar-contabil 

- Fluent in engleză 

- Limba germană constituie un avantaj important  

- Disponibilitate de a lucra full-time pentru perioada programului 

Care sunt etapele de recrutare? 

- Aplică la una dintre pozițiile deschise și trimite-ne CV-ul tău cel târziu pe 1 iulie 

- După o evaluare prealabilă a CV-urilor, vei fi contactat telefonic pentru programarea interviului 

- În perioada imediat următoare aplicării vor avea loc interviurile, in funcție de disponibilitatea ta, 

si vei primi răspunsul final într-un timp scurt 

Pentru a aplica urmăreşte link-urile de mai jos:  

• Contabilitatea clienților / Accounts Receivable (English & German speakers): http://eon.li/FrgTh 

• Contabilitatea furnizorilor / Summer jobs in Accounts Payable (Hungarian Speaker): 

http://eon.li/teWV9 

• Contabilitatea furnizorilor / Summer jobs in Accounts Payable (English & German speakers): 

http://eon.li/pTUxH 

Mai multe detalii despre activitatea E.ON Business Services Cluj vei găsi aici: https://www.eon-

romania.ro/ro/cariera/eon-business-services-cluj.html 


