Internship _ 2017
Dacă îţi doreşti o carieră alături de profesionişti în domeniul securităţii private, dacă vrei și ai curajul de a-ţi
valorifica potenţialul şi pentru a-ţi cunoaste si depăşi limitele vieții cotidiene, te invităm alături de noi în cadrul
programului de Internship SECURITAS “ÎMPREUNA CREĂM VIITORUL”.

Cine suntem ..?
Liderul mondial în servicii de securitate, Securitas AB, și-a lansat oficial operațiunile în România, prin intermediul
companiei sale locale Securitas Services România și are drept țintă prima poziție pe piața românească de profil.
În mai 2007, Securitas AB achiziționează 55% din acțiunile CPI Security Group, formându-se astfel Securitas Security
Services, ca apoi în iulie 2008, să se transforme în Securitas Services România.
2009 reprezintă anul în care Securitas AB devine unic acționar al Securitas Services România. Compania are sediul
central în București, 11 filiale locale și aproximativ 2500 de angajați.
Scurt Istoric
1994 – Internațional CPI Security începe activitatea cu servicii de pază
1996 - Mondo Sprint își începe funcționarea cu servicii de instalare, monitorizare și service la sisteme de securitate
2001 - CPI Security Group – începe furnizarea de servicii de instruire și consultanță în securitate
2005 - ca rezultat al reorganizării, serviciile de pază sunt transferate către CPI Security Group
2006 - ca rezultat al reorganizării, serviciile pentru sisteme de securitate sunt transferate către CPI Security Group
2007 mai - Securitas AB achiziționează 55% din acțiunile CPI Security Group
2007 iulie - Numele companiei este schimbat în Securitas Security Services
2008 iulie - Noua denumire - Securitas Services România
2009 ianuarie - Securitas AB devine unic acționar al Securitas Services România
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2010 decembrie - Securitas România devine acționar unic al companiei Cobra Security
2011 decembrie - Cobra Security devine Securitas Services Solutions
http://www.securitas.com.ro/ro/vino-alaturi-de-noi/fii-parte-din-echipa-noastra/

Poți fi chiar tu, ...
Dacă pui pasiune şi energie în orice întreprinzi, dacă aduci plus de valoare echipei din care faci parte, dacă încerci să
faci față oricărei situaţii, atunci locul tău este alături de noi!
Avem nevoie de oameni care dau dovadă de iniţiativă şi curaj, de oameni care-și doresc să începă o carieră în
domeniul securităţii private alături de actualii angajați Securitas România.


În cadrul Departamentului Resurse Umane-Recrutare București, Contabilitate IT, Monitorizare şi
Intervenţie, ne dorim colegi dornici să înveţe, să comunice, deschişi către nou, inovativi, cu abilităţi de
negociere şi vânzare.



Persoane capabile şi dornice să acumuleze informaţii, cu spirit tânăr, cu răbdare şi meticulozitate.

Alături de noi ...
Ai oportunitatea de a te alătura unei echipe de profesioniști. O echipă tânără şi dinamică alături de care poți fi implicat
în proiecte interesante, fiind expus unui mediu profesionist care să te ajute să te dezvolţi şi să faci primii paşi în
carieră.
 vei avea acces la un întreg arsenal teoretic, practic şi logistic, avand oportunitatea de a activa alături de
profesionişti în domeniu;
 vei beneficia de suportul specialiștilor noștri în întocmirea caietului/ lucrării de practică;
 îţi eliberăm scrisoare de recomandare și adeverinţă de practică cu recomandari – semnată de directorul/
șeful de departament, în care ai parcurs stagiul de practică;
 poți participa efectiv la activități zilnice, desfășurate în cadrul Securitas România, iar în funcţie de
rezultate, poți fi recompensat;
 îţi oferim oportunităţi de angajare în cursul sau la finalul stagiului de practică.
Aşteptăm cu interes CV-urile voastre, însoţite de o scrisoare de intenţie la adresa de email
recrutare@securitas.com.ro, până la data de 30 aprilie 2017 sau contactaţi-ne la numerele 0743 162 009/ tel fix:
021 232 11 36.
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