„Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007- 2013. Investește în oameni!”
Bucureşti, 17.06.2015 – Mai mulți studenți angajați prin programul AdStarter!

Mercury360 Communications, împreună cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative
și Dynamic HR, derulează în perioada mai 2014 - septembrie 2015 programul AdStarter, dedicat studenților
din domeniile socio-umane. Programul presupune derularea unui circuit de consiliere, orientare profesională
și stagii de practică în agenția Mercury360 Communications.
Până în prezent, aproximativ 460 de studenți au beneficiat de programul de consiliere și orientare
profesională. Dintre aceștia, aproximativ 150 de studenți au efectuat stagii de practică în cadrul agenției,
până la acest moment derulându-se 7 serii de stagii. Dintre cei 150 de studenți stagiari, 6 au fost angajați în
domeniul comunicării.
Ne dorim ca prin acest proiect să susținem cât mai mulți studenți în găsirea unui loc de muncă
potrivit studiilor și vocației fiecăruia. Astfel, oportunitățile de angajare vor fi în continuare deschise atât
pentru studenții care au efectuat deja stagii cât și pentru cei care urmează să vină în agenție. Programul de
practică va continua pe aceeași structură, stagiarii având posibilitatea să beneficieze de cele 3 module care
le vor permite să ia contact cu viața din agenție. Cea de-a opta serie de stagii de practică se va derula
începând cu 6 iulie 2015.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013. Investeşte în oameni!, Axa prioritară nr. 2
„Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de
la şcoală la viaţa activă”.
Mai multe detalii despre proiect, precum și pașii ce trebuie urmați pentru înscrierea în program se
regăsesc pe www.adstarter.ro, www.advocation.ro și pe pagina de Facebook a proiectului.
Pentru mai multe informaţii vă rugăm să o contactaţi pe Coralia Farcaş, Expert Informare şi
Publicitate, Mercury360, la tel: (021)204 65 65 sau la adresa: coralia.vlad@mercury360.ro.

