Liga Studenților Români din Străinătate oferă studenților și masteranzilor posibilitatea de a
efectua stagii de practică. Aceste stagii nu sunt remunerate. La încheierea perioadei de stagiu,
internul primește un certificat de practică în care sunt descrise pe scurt activitățile desfășurate și
competențele dobândite. Activitatea fiecărui stagiar este coordonată de un îndrumător LSRS. Pe
durata stagiului, internii au posibilitatea de a-şi stabili un program flexibil în conformitate cu
propriul program. Durata stagiului este de 200 de ore de practică pe perioada a 3 luni.
Procesul de selecție constă în evaluarea CV-ului aplicantului, a scrisorii de motivație și un
interviu.
Profilul stagiarului:
- student sau masterand
- cunoașterea unei limbi străine
- cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft Office)
- punctualitate, seriozitate, capacitate de a respecta termenele și standardele impuse
- abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă
- creativitate, adaptabilitate, entuziasm
- spirit de iniţiativă
- dorință de perfecționare
Responsabilități:
- asistență managerială
- activități de comunicare
- activităţi administrative
- asistență în marketing și promovare
- participare la redactarea de documente
- colectare de date
- întocmire de liste și documente online
- întocmire de prezentări power point
- corespondență prin e-mailuri
- traduceri din/într-o limbă străină
- utilizare Microsoft Office
- cercetare pe internet
- contribuție la realizarea rapoartelor LSRS
- organizare întâlniri LSRS
- implicare în organizarea de evenimente
Beneficii:
- certificat de practică
- asistență din partea unui îndrumător LSRS
- program flexibil
- participarea la diferite evenimente, proiecte, conferințe
- implicare în proiecte LSRS
- susținere în dezvoltarea unui proiect nou

- acces la cursuri de formare oferite de companii specializate
- sprijin și acces la informații necesare în ceea ce privește studiul în străinătate
- exercițiu practic de leadership și lucru în echipă
- activitate extra-curriculară de neegalat într-o echipă tânără și dinamică
Cei interesați sunt rugați să trimită un CV și o scrisoare de motivație la
.
Liga Studenților Români din Străinătate (www.lsrs.ro), meritul tău, sprijinul nostru, viitorul
României.

