“PRO SPIRIT ANTREPRENORIAL SI NOI COMPETENTE PENTRU STUDENTI”

Lansam programul “Pro spirit antreprenorial și noi competențe pentru studenti”indreptat spre Dvs. Comunitatea Studenților Haretiști (CSH), în scopul dezvoltării abilităților
antreprenoriale și competențelor practice, care vă va aduce în faţa următoarele provocări:

Vreți să vă dezvoltați abilitățile antreprenoriale?
Vreți să aveți impact la mediul de afaceri și angajatori prin proiecte în care să vă
implicați?
Vreți să descoperiți piețele și să întrepridenți activități de cercetare care vă vor fi
utile?

Conectarea la realitatea mediului de afaceri înseamnă conectarea treptei “am învățat” cu
treapta “am aplicat”.
Programul “Pro spirit antreprenorial și noi competențe pentru studenti” vă
provoacă la

conectarea cu acest mediu, prin activități practice la care

sunteți invitați să

participați împreună cu colegi, mentori, reprezentanți de firme, antreprenori în cadrul
companiilor partenere USH Pro Business.
Experiența reală de învățare prin activități de cercetare/facilitare/livrare, vă va aduce mai
aproape de contextul real al mediului de afaceri, oferindu-vă șansa dezvoltării portofoliului de
realizări în plan profesional.
În plus, la finalizarea proiectelor de cercetare în care veți fi implicați, veți beneficia de
recomandări din partea reprezentanților firmelor și de o experiență de lucru valoroasă pentru CVul vostru.
Vă așteptăm să veniți într-un număr cât mai mare, la o primă discuție pe această temă,
indiferent de profilul/specializarea facultății pentru:
a vă asculta și înțelege aspirațiile și ce doriți să faceți;
a vă prezenta ce vă putem oferi.

Oferta noastră va ține cont de profilul/specializarea și aspirațiile voastre, de motivația și
dorința de a învăța și aplica lucruri utile. Vizează în special cercetarea aplicată pentru nevoi
concrete atât ale mediului de afaceri cât și ale centrului nostru.
Ce veți întreprinde și realiza alături de noi, depinde de dorința pe care o aveți de a vă
implica, sub îndurmarea noastră, în proiecte concrete care vă vor conferi viziblitate și
recunoaștere. Avem deja un prim set de idei cu care putem porni la drum în cadrul acestui
program.

Vă așteptăm la sediul USH Pro Business Center, Str. Nicolae Iorga, Nr. 34-36, etaj 1,
Sector 1, București.

Va rugam sa ne confirmati in prealabil intentia de a va implica in program, telefonic sau pe email
la urmatoarele date de contact: office@ushprobusiness.ro sau la telefon 021-650.00.14 /021794.35.18

