
De ce ai nevoie pentru a  � selectat în vederea participarii la programul de internship 
organizat de Dobrogea Grup S.A.

Cerințe:
student începând cu anul III la licență sau masterand; 
studii în domenii relevante �rmei: Business, Finanțe, Comerț, Contabilitate, Industrie Alimentară, Computer 
Science;
competență în Microsoft O�ce (Excel, Word, PowerPoint); Interes sau experiență demonstrată folosind unul 
sau mai multe limbaje de programare, constituie un avantaj;
abilități excelente de comunicare și prezentare scrisă și verbală;
abilitatea de a respecta termene de proiect, de a aborda logic problemele si de a stabili prioritați; 
abilitați de lucru în echipă;
cunostințe foarte bune de limba engleză; 

 
Ne-ar plăcea să vedem:
persoane interesate și motivate de atribuții complexe și variate, cu capacitate de a duce lucrurile la bun sfârșit 
și de a se  bucura de rezultate;
capacitate de a identi�ca indicatorii cheie de performanță din industria în care activăm, jucătorii și factorii de 
tendință;
exemple de contribuție personală la inițiative de inovație sau transformare a unor procese de lucru în alternative 
mai rapide și/sau mai e�ciente.

                                          
Admiterea in programul de internship, necesită:
1. Depunere C.V.
2. Interviu cu un reprezentant HR si Manager Program de Internship
3. Interviu cu Manager Departament

La �nalizarea tuturor interviurilor, se vor centraliza rezultatele obținute de candidați și vor � contactați 
studenții care au obținut cele mai bune cali�cative, în vederea comunicării detaliilor speci�ce încheierii 
contractului de internship, conform prevederilor legale.
 
Focusul  programului de internship se derulează pe parcursul a 6 săptămâni/240h, într-un program zilnic de 
8 ore, respectiv 40 de ore pe saptamană.

Experiența ta profesională nu este necesară, însă pasiunea și dorința de a învăța este cea mai relevantă. 
Depinde de ține să pro�ți de aceaste ocazii,  

Dacă ți se pare interesant programul nostru, exprimă-ți dorința direct la adresa de email 
internship@dobrogeagrup.ro.



Programele de internship  ale Dobrogea Grup S.A.
Despre Dobrogea Grup S.A.

 
Dobrogea Grup S.A. este  societate comercială  cu capital privat 100% românesc, unul dintre marii producători  
integrați de produse făinoase din România, care urmărește e�ciența economică și menținerea pozițiilor avan-
tajoase pe piață, concentrându-și toate eforturile pentru satisfacerea exigențelor clienților, obținerea 
constantă de produse sigure, îmbunătățirea performanțelor de mediu ale organizației, pentru crearea unui 
climat  de muncă sigur, sănătos și stimulativ, bazat pe  condiții  corespunzătoare de muncă și pe relații profe-
sionale corecte pentru angajații săi.
Dobrogea Grup S.A. realizează produse într-un sistem integrat de management Calitate - Siguranța alimentu-
lui - Mediu, proiectat, implementat și dezvoltat pentru îmbunătățirea continuă a calității, securității produsel-
or şi protejarea mediului înconjurător, luând în considerare necesitățile tuturor partenerilor săi.  
Cu o tradiție de peste  60 ani, Dobrogea Grup  S.A. a fost şi este medaliată şi premiată în clasamente interne și 
internaționale,  numele Dobrogea Grup S.A. devenind pentru consumatorii noştri, sinonim cu calitatea, siguranţa, 
noutatea şi diversitatea, dar mai ales cu încrederea în lucrul bine făcut.
Inovăm pentru că ne gândim la viitor şi investim pentru că ne dorim o dezvoltare durabilă. Dezvoltăm produse 
de cea mai bună calitate, sănătoase, sigure şi echilibrate nutriţional, pentru că ne gândim în �ecare zi la 
sănătatea consumatorilor noştri.    

La Dobrogea Grup, am creat Programul de Internship pentru studenți la licență sau masteranzi, ambițioși 
și silitori care își doresc să facă primii pași în carieră într-o organizație cu renume atât la nivel local cât și la nivel 
național.

Ce îți va oferi Dobrogea Grup S.A.

oportunitatea de învățare și dezvoltare profesională prin expunerea la un mediu de afaceri profesionist, bazat 
pe excelență tehnică, portofoliu diversi�cat de produse românești de tradiție, cu distribuție națională&inter-
națională și o complexitate ridicată a activităților necesare desfășurării business-ului, toate acestea într-o �rmă 
românească, cu tradiție și prestigiu;
participarea la sesiuni interactive de Lunch & Learn, concepute pentru a-ți îmbunătăți cunoștințele și expunerea 
la diversele departamente din cadrul grupului;
oportunitatea de a interacționa direct cu liderii Dobrogea Grup;
pe tot parcursul stagiului, vei � susținut de managerul de proiect, mentorul și recrutorul tău pentru a asigura 
un feedback regulat cu privire la performanța și evoluția ta în rol și proiect;
încheierea contractului de internship, pentru care plata se va realiza  în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, respectiv cu o valoare minimă a indemnizației de internship de 50% din salariul de bază minim brut 
pe țară garantat în plată;
la �nalizarea  programului vei obține un certi�cat de internship;
evaluare obiectivă a activității tale depuse, în cadrul organizației noastre;


