Fundaţia TERRA Mileniul III este o organizație de protecție a mediului, ce luptă
pentru o abordare coerentă și integrativă a problemei schimbărilor climatice. Lucrăm pentru
a îmbunătăţi politicile în acest sector şi pentru a ajuta oamenii să se adapteze efectelor
schimbărilor climatice.
Activităţile noastre urmăresc trecerea de la combustibilii fosili şi energia nucleară
către eficienţa energetică şi utilizarea surselor regenerabile de energie, de la transportul
auto către forme de transport durabil și nepoluant, de la producții şi consumuri
nesustenabile către noi tehnologii și produse prietenoase mediului.
Astfel de măsuri încurajează trecerea economiei româneşti într-o etapă nouă, a
sustenabilităţii şi oferă garanţia unui mediu mai curat şi mai sănătos. Pentru mai multe
informaţii te rugăm să vizitezi:
Website: www.terramileniultrei.ro
Facebook: www.facebook.com/TERRAMILENIULIII

Stagiarii Terra Mileniul III (2 poziţii)
Căutăm oameni dornici să înveţe şi să se dezvolte, sociabili şi ambiţiosi, dispuşi să-şi
rupă câteva ore pe săptămână pentru a lucra alături de noi în domeniile: PR/logistics şi
administrativ/office. În schimb, vei avea ocazia să înveţi şi să-ţi dezvolţi abilităţile, să participi
la traininguri şi să beneficiezi de un stagiu de practică ce poate fi o parte vitală a CV-ului tău.
Grija pentru mediul inconjurător este un „must”. În rest, ai nevoie doar de entuziasm şi de
dorinţa de a învăţa şi de a te implica în activităţile Terra. Găseşti mai multe informaţii despre
organizaţie, echipă şi proiectele derulate de noi pe www.terramileniultrei.ro .

Ce îţi oferim:
Ştim că pregătirea este extrem de importantă în formarea profesională, aşa că am
pregătit pentru tine două traininguri în domeniul managementului de proiect şi al politicilor
publice. Le poţi face pe amândouă sau poţi opta pentru cel care crezi că te va ajuta cel mai
mult în carieră. Indiferent de alegere, la finalul cursului vei obţine o diplomă de absolvire şi o
experienţă în plus în CV.

În plus, vei avea ocazia să participi la evenimentele planificate de Terra în următoarea
perioadă şi să te implici în organizarea acestora. De asemenea, pe perioada internship-ului
vei avea acces la resursele organizaţiei (rapoarte, studii, cercetări, legislaţie).
Şi pentru că ştim cât de dificil este în prezent să atragi atenţia unui angajator, te vom
ajuta să te pregăteşti pentru interviuri, la elaborea CV-ului şi oferindu-ţi o recomandare
pentru viitoarea angajare.

Ce trebuie să faci:
Te poţi implica în evenimentele programate de Terra în următoarea perioadă –
organizarea de conferinţe, expoziţii multimedia, cursuri de formare profesională. Dacă eşti
pasionat de reţelele sociale, cu atât mai bine! Avem o mulţime de provocări şi de activităţi
creative pe Facebook ,Twitter şi blog şi o multitudine de informaţii valoroase care merită să
fie promovate. De asemenea, vei învăţa cum să redactezi un comunicat de presă şi cum să
abordezi departamentele de Comunicare şi Marketing ale companiilor şi vei avea ocazia să
vii cu idei de campanii şi proiecte de CSR.

Internshipul se va desfăşura în intervalul martie- aprilie 2013. Programul este flexibil,
disponibilitatea necesară fiind de 2-8 ore / săptămână.

De ce este util un astfel de program?
Pentru că vei avea ocazia să înveţi să lucrezi în echipă, să descoperi domenii noi de
interes şi să câştigi experienţa necesară pentru a obţine ulterior jobul dorit. În plus, vei

învăţa cum funcţionează un ONG, vei dobândi cunoştinţe de bază despre politicile publice şi
vei învăţa să scrii şi să gestionezi un proiect. De asemenea, vei obţine certificate pentru
cursurile la care vei participa şi o adeverinţă pentru recunoaşterea formală a
internshipului. Pe lângă toate acestea, îţi vei lărgi cercul de cunoştinţe, aşa-numitul
“networking”, care îţi va fi de folos şi se va mări pe măsură ce vei evolua în carieră.

