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LANSEAZĂ PROGRAMUL DE INTERNSHIP “ÎNVEȚI ȘI CÂȘTIGI” pentru a cunoaște și învăța 

meseria de AGENT în TURISM. 

Vei învăța cum să devii independent, ce trebuie să faci ca să fii apreciat și vei confrunta un 

domeniu extraordinar. La final devii mai bun, înveți și câștigi.  

Ca să ai succes trebuie: 

- Să fii interesat(ă) să afli secretele meseriei. 

- Să vrei să devii mai bun și, mai ales, independent. 

- Să înțelegi că prin muncă poți obține cele mai consistente beneficii. 

- Să înveți să comunici eficient și să îți formezi relații avantajoase. 

- Să folosești calculatorul din ce în ce mai bine. 

- Să crezi în succesul unei echipe. 

- Să analizezi contextul pieții și să exploatezi oportunități. 

- Să fii convins că mâine poate fi mai bine decât azi. 

Obiectivele programului: 

- Acumularea de cunoștințe teoretice și practice cu privire la desfășurarea activităților 

specifice agentului de turism. 

- Înțelegerea industriei din care face parte meseria și modul în care funcționează 

compania. 

- Dezvoltarea abilităților de relaționare. 

Durata programului de internship: 

- 3 luni  

Calendarul programului: 

- Luna 2019 – pregătire teoretică și practică referitoare la următoarele teme: … 

- Luna 2019 – pregătire teoretică și practică referitoare la următoarele teme: … 

- Luna 2019 – pregătire teoretică și practică referitoare la următoarele teme: … 

Numărul de ore: 480 ore pe parcursul a 3 luni. 

Valoarea indemnizației de internship: ex. 1,500 lei brut/lună pentru 8 ore /zi, 5 zile pe 

săptamână, de luni până vineri. 

Criteriile: 

- respectarea programului stabilit și a atribuțiilor prevăzute în fișa de internship 

- integrarea și lucrul în echipă 

- responsabilitate în desfășurarea sarcinilor 

- orientarea spre rezultate individuale și comune. 

Responsabilitățile generale: 

- Să respecte programul activităților stabilite în fișa de internship 

- Să respecte normele de confidențialitate în desfășurarea activității 

- Să respecte prevederile regulamentelor interne 

http://www.vamaland.com/


- Să respecte normele de securitate și sănătate în muncă, precum și normele pentru 

situații de urgență 

Procedura de selecție: 

- Etapa 1 - Candidații interesați sunt invitați să aplice la programul de internhip. 

- Etapa 2 - Candidații care îndeplinesc criteriile vor participa la o etapă de pre-selecție 

de tip interviu telefonic, unde vor fi validate informațiile din Curriculum Vitae și va fi 

evaluat gradul de interes și disponibilitatea pentru programul de internship. 

- Etapa 3 - Interviu individual cu candidații selectați în urma etapei a -2-a, în cadrul 

căruia vom urmări și evalua interese, motivații, potențialul de învățare continuă, 

creativitate și adaptare la situații complexe. 

Candidații selectați vor semna un contract de Internship conform prevederilor Legii 

176/2018. 

https://drive.google.com/open?id=1-TTe_mPG3i_x_OVNa-DXArsCFd9-sE-zOTAlfRK01Ss

