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Pošli CV do 28.2.2009 na
growww2009@slovnaft.sk
a získaj unikátnu rozvojovú a
pracovnú príležitosť v Slovnafte
a medzinárodnej Skupine MOL.

www.slovnaft.sk/growww
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Program growww
Skupina MOL, vedúca nezávislá medzinárodná integrovaná
ropno-plynárenská skupina „Novej Európy“ s aktivitami
vo vyše 40 krajinách Európy, Afriky, Blízkeho Východu a
krajinách SNŠ chce aj v ďalšom období pokračovať v silnom
hodnototvornom raste. Plnenie náročných cieľov si vyžaduje
talentovaných, motivovaných a lojálnych pracovníkov s
vynikajúcimi vedomosťami a jazykovými znalosťami, ktorí sa
chcú a vedia učiť a chcú byť členom medzinárodného tímu.
Preto pokračujeme aj v programe growww, ktorého cieľom je
poskytnúť najlepším študentom posledného ročníka univerzít
a čerstvým absolventom s maximálne 1-ročnou praxou na
Slovensku a v iných krajinách Skupiny MOL šancu pracovať
a profesijne rásť v dynamickej medzinárodnej skupine.
Počas 12-mesačného programu budeš mať šancu pracovať
na náročných úlohách, stretnúť skutočných odborníkov a
zaujímavých ľudí a spoznať vedúcu medzinárodnú skupinu
„Novej Európy“. Záleží len na tebe, kam to až dotiahneš. Po
skončení programu môžeš v závislosti od tvojich výsledkov
a schopností, a tiež príležitostí v Skupine MOL odštartovať u
nás svoju raketovú kariéru.

Čo ti ponúka program growww?
možnosť pracovať v medzinárodnej skupine
tréning v rámci plnenia každodenných úloh
	osobného mentora, ktorý ti bude pomáhať v tvojom
profesijnom raste
systematickú spätnú väzbu a hodnotenie tvojej práce
	príležitosť získať nové vedomosti a učiť sa od
odborníkov skupiny
možnosť získať medzinárodné skúsenosti
náročné úlohy v medzinárodnom prostredí
nadpriemerný kompenzačný balík
medzinárodnú kariérnu príležitosť
pohľad do inovatívneho a high-tech biznisu

www.slovnaft.sk/growww

Hľadáme práve teba:
	ak si študentom posledného ročníka univerzity alebo
čerstvý absolvent s maximálne 1-ročnou praxou
ak chceš profesijne rásť
	ak ti záleží na tvojej kariére a rozvoji a si odhodlaný
dokázať, že máš na to
ak si pripravený niesť zodpovednosť za svoju prácu
	ak si odhodlaný posilňovať medzinárodnú skupinu,
na ktorú môžeme byť hrdí v celom regióne

Oceňujeme:
kooperatívnosť
vedomosti
orientáciu na ciele a výsledky
zodpovednosť a spoľahlivosť

Najlepších budeme vyberať na základe:
hodnotenia CV
testov
assesment centra
osobných pohovorov
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