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INVITAȚIE
Ref. INVITAȚIE la Conferință de lansare a Proiectului „Construiește-ti o cariera de succes!”
Stimată Doamnă,
Stimate Domnule,
Începând cu luna mai 2014 Universitatea POLITEHNICA din București în parteneriat cu
Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu derulează proiectul „Construiește-ți o carieră de
succes!”. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013.
Obiectivul general al proiectului „Construiește-ți o carieră de succes!” este asigurarea
tranziției a 360 de studenți din Regiunea Sud-Vest Oltenia spre piața forței de muncă, facilitând
integrarea lor în societatea românească în calitate de membri productivi ai acesteia. Prin consiliere
directă, personalizată, si prin pregătire practică, proiectul oferă membrilor grupului țintă competențe
profesionale și informații concrete despre așteptările angajat-angajator, despre cadrul legal și economic
la care să se raporteze, elementele de autoevaluare continuă pe piața muncii, crescându-le
adaptabilitatea la cerințele unui loc de muncă, flexibilitatea si dinamismul pe o piață a muncii foarte
volatilă în această perioadă de criză. Atingerea obiectivului general al proiectului va genera efecte
pozitive pe termen lung atat în plan social cât și economic, prin conferirea unui plus de valoare tuturor
părților implicate în proiect.
Avem plăcerea de a vă invita sa participați la Conferința de presă organizată cu prilejul lansării
proiectului de Universitatea POLITEHNICA din București în parteneriat cu Universitatea „Constantin
Brâncuși” din Târgu-Jiu.
Conferința de lansare a proiectului „Construiește-ți o carieră de succes!” se va desfășura în
data de 02 iunie 2014, în Aula Facultății de Inginerie din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din
Târgu-Jiu, str. Calea Eroilor nr. 30, ora 10:30.
Vă rugam să ne confirmați participarea dumneavoastră la acest eveniment la tel./fax
0253215794 sau pe e-mail la adresa c_mio33@yahoo.com, până cel târziu la data de 29.05.2014,
persoana de contact Maria CATRINA.
Vă mulțumim și așteptăm cu deosebit interes participarea dumneavoastră!
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