
 
 

INTERNSHIP LA CIVITAS CONSULTING  

Cine suntem noi? 

- S.C. Civitas Consulting S.R.L. a fost înființată în anul 2008, având ca domeniu principal de 

activitate consultanța în obținerea de finanțări nerambursabile. Firma a reușit ca, până în prezent, 

să deruleze proiecte cu un caracter diversificat, în cadrul unor investiții pe diferite domenii de 

activitate (producție, prestări servicii, agricultură, infrastructură) realizate prin diferite linii de 

finanțare și este specializată în derularea proiectelor realizate prin PNDR. 

- Echipa Civitas Consulting este compusă atât din persoane cu experiență vastă în domeniul 

finanțărilor nerambursabile cât și din tineri conștienți de faptul că activitatea de consultanță este 

una caracterizată de nevoia de perfecționare continuă.  

Ce oferim? 

- Oportunitatea de a lucra într-un mediu profesionist și prietenos în același timp; 

- Oportunitatea de a învăța ceea ce înseamnă activitatea de consultanță în domeniul finanțărilor 

nerambursabile prin activități practice; 

- Oportunitatea de a dobândi o experiență utilă pentru viitorul profesional al participantului;  

- Program part – time, flexibil (20 h / săptămână); 

- Durata programului de internship este de 3 luni (noiembrie – ianuarie), cu posibilitatea de 

continuare a colaborării prin angajare, în funcție de măsura în care așteptările celor două părți 

vor fi îndeplinite;   

- Un post de intern; 

Ce așteptăm? 

- Studenți de nivel licență sau masterat interesați de viitorul lor profesional; 

- Persoane organizate și serioase, cu o capacitate de muncă în echipă bine dezvoltată;  

- Cunoștințe operare PC: Microsoft Office, utilizare Internet ca sursă de informație; 

- Cunoștințe de bază din domeniul administrației publice, finanțărilor nerambursabile și 

managementului de proiect. 

- Permisul de conducere constituie avantaj; 

- Gândire critică și atenție la detalii. 

Unde vă înscrieți? 

- Înscrierile se fac până la data de 20.10.2017 prin transmiterea unui e-mail la adresa 

officeconsulting@civitas.ro, cu Subject: Program internship.  

- Se va atașa un CV actualizat al persoanei interesate și o scrisoare de intenție; 

Informații suplimentare la datele de contact: 

- Telefon fix: 0264.550.540 

- Telefon mobil: 0754.203.497  

- Adresă: Str. Amos Frâncu, Nr. 6, Ap. 1, Cluj – Napoca. 

 

 


