BuzzCamp își deschide porțile pentru a 17-a oară
În ziua de 7 mai, tinerii sunt așteptați în Timișoara
să descopere noi oportunități de angajare
BuzzCamp reunește pentru a 17-a oară zeci de angajatori și mii de tineri participanți în cele mai mari opt orașe din
România. Studenții și absolvenții din Timișoara au șansa ca duminică, 7 mai, sa participe la conferințe și workshop-uri
susținute de speakerii prezenți la eveniment, să afle informații valoroase despre mediul de lucru real din companii și
au o șansă foarte mare de a fi angajați de către acestea, pe lângă sfaturile de dezvoltare personală și orientare în
carieră pe care le vor primi de la speakerii prezenți la eveniment
Tema celei de-a 17-a ediții a celui mai longeviv eveniment din țară dedicat dezvoltării personale și orientării în carieră este
Game of Professions. Evenimentul își propune să ofere tinerilor oportunitatea de a interacționa direct cu angajatorii și
sfaturi pentru a-și urma pasiunile și visurile profesionale cât mai potrivit pentru fiecare în parte. Obiectivul BuzzCamp este
acela de a-i îndruma pe participanți corect atât pe plan profesional, cât și pe cel personal, iar speakerii motivaționali și
persoanele publice prezente le vor împărtăși din experiența proprie.
La ediția din Timișoara, Accenture, EY și Evomag se numără printre companiile în căutarea profilelor specifice de studenți
și absolvenți pe care să îi recruteze în programele lor de formare. Evenimentul va acoperi de această dată opt județe:
București, Iași, Cluj, Timișoara, Craiova, Brașov, Sibiu și Constanța, iar până în prezent s-a bucurat de atenția unui număr
de 18.000 de participanți și peste 100 de companii.
Participarea la BuzzCamp este gratuită, însă locurile sunt limitate și necesită o înscriere prealabilă pe
www.buzzcamp.ro/event sau https://goo.gl/naIij7 .
În cadrul BuzzCamp 17, Game of Professions, organizat de partenerii noștri de la Inspire Group, poți descoperi un
joc care te va ajuta să câștigi ce ți-ai propus la nivel profesional! Un joc la care nu ai nevoie de noroc, ci doar de
ambiție. Află mai multe aici  (https://goo.gl/naIij7)

Ce companii stabilesc regulile jocurilor de la BuzzCamp 17
La BuzzCamp 17, ne-am gândit să uităm de emoțiile primei întâlniri cu angajatorii preferați printr-un concept care ne
permite să ne jucăm mai mult decât în edițiile anterioare. Dacă te numeri printre tinerii ambițioși, care își caută un loc de
muncă într-una din cele mai îndrăgite companii din România, te așteptăm la ediția BuzzCamp – Game of Professions!
Regulile sunt simple: înscrie-te la eveniment, lasă emoțiile acasă, alege-ți angajatorul preferat dintre cei prezenți la
eveniment și convinge-l că meriți o poziție în compania sa! Iar noi îți punem la dispoziție cadrul perfect pentru un melanj
de dezvoltare profesională și personală: conferințe, workshopuri, speakeri motivaționali și cei mai doriți angajatori din
România. Până în momentul de față, printre companiile care și-au anunțat prezența la jocurile carierei de la BuzzCamp 17
se numără și:
În București, între 14 și 15 martie: Heidelbergcement, HPE, Accenture, EvoMag, Telus, ECDL, Aqua Carpatica, BRD, P&G,
Engie;
În Iași, pe 21 martie: Heidelbergcement, Accenture, EvoMag, EY, BRD, Enel;
În Cluj, pe 28 martie: EvoMag, EY, BRD, Vodafone, Siemens;
În Timișoara, pe 7 mai: Accenture, EvoMag, EY;
În Craiova, pe 4 aprilie: EvoMag, Telus, Vodafone, Engie;
În Brașov, pe 6 aprilie: EvoMag, BRD, Vodafone, Engie;
În Sibiu, pe 25 aprilie: EvoMag, BRD, Kuka;
În Constanța, pe 27 aprilie: EvoMag, Engie, Enel.
Înscrie-te gratuit aici și îți păstrăm un loc în primul rând la preview-ul viitorului tău profesional! Dacă în lista de mai sus
regăsești câteva companii în care ți-ai dori să lucrezi, s-ar putea ca reprezentanții acestor companii să-ți dea posibilitatea
să treci la nivelul următor al jocului angajării, adică să te invite la un interviu individual și să-ți ofere poziția mult visată.
De asemenea, nu uita să verifici actualizările de pe website-ul oficial, deoarece lista companiilor participante la BuzzCamp
17 nu este încă finală. Vino la conferințele și workshopurile BuzzCamp, pentru a învăța regulile jocului Game of
Professions de la cei mai buni!
Let the games begin!

