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! 

Am urmarit cu atenţie 

anunţurile de selecţie! 

Informaţi-vă! Apoi, nu 

vă dati bătuţi in faţa 

anunţurilor...cu liste 

lungi de teme. 



A fost o zi cu emoţii mari! 

Mulţi elevi dornici să plece 

la stagii. Atâţia profesori 

ne-au examinat în acea 

zi! 

În momentele cheie ale 

concursului.... 

concentrare maximă! 

Acum ştiu că a meritat 

efortul. 



Deşi nu am mai 

susţinut un interviu, am 

fost sigur pe mine  şi 

mi-am exprimat sincer 

motivele pentru care 

îmi doream să particip 

la proiect! 

Sinceritatea, 

încrederea în mine se 

pare că au contat! 



….şi am savurat 

momentul de bucurie cand  

m-am văzut pe lista celor 

admişi!!!!! 

Aveţi încredere în 

şansa voastră şi 

“jocul cinstit”! 



Apoi ……….multe 
DOCUMENTE…. 

Acord de 
formare 

Contract 
financiar 

Procura 
notariala 

Angajament 
de calitate 

Asigurare de 
călătorie 

Card 
european 

de sănătate 

Etc. 

Etc. 

E doar o etapă, pare 

interminabilă, dar pe 

care sigur o veţi  

depăşi! 



Nu ascultaţi poveştile 

despre zborul cu 

avionul. Traiţi-vă 

emoţia voastră! 
Şi începe 

AVENTURA! 



Adaptarea la noua 

familie, programul 

casei, mâncarurile noi 

nu sunt  uşoare, dar... 

cu satisfacţii şi emoţii 

la început până la 

sfârşit. 

Ne adaptăm la 

o familie nouă,  

la o cultură 

nouă. 



Studiem 

elemente de 

Sănătatea şi 

securitatea 

muncii . 

Cu siguranţă 

nu veţi începe 

lucrul până 

nu treceţi 

testul SSM!  



La practica, 

treabă 

serioasă! 

Program zilnic 

9.00-15.30 

Montare-
demontare 

“Împrieteniţi-vă” cu 

programul lor de 

lucru. Timpul va 

trece uşor ! 



Reparare şi 
întreţinere 

Şi la ei “furtul 

de meserie” e 

legal! 



Lăcătuşerie , 

alte sarcini 

de lucru.... 

treabă la fel 

de serioasă 

Acceptă 

provocările:  

variaţia 

sarcinilor de 

lucru e în 

favoarea ta! 



Trăiţi aventura treptat. 

Dar, exploraţi oraşul, 

zonele turistice şi tot ce 

vă trezeşte curiozitatea. 

Explorăm 

oraşul 



În week-end 

vizităm tot 

ce se poate 

în zona! 

Folosiţi maxim 

week-end-ul! Nu 

lăsaţi nimic 

nevizitat....poate e 

unică trecerea ta 

pe acolo! 



Mândri posesori 

de certificate de 

muncă , lăudaţi 

pentru implicarea 

noastră. 

Atenţie, deşi nu pare, 

monitorizarea “şefilor”a 

fost prezentă mereu. La 

sfârşit veţi fi uimiţi câte 

ştiu despre elevi! 



Înapoi spre 

casă: 

Încredere în 

sine, amintiri 

frumoase, 

dorinţa de a 

reveni 

“Bogaţi” la întoarcerea 

acasă. Nu uitaţi creaţi-vă 

albumele cu poze şi 

comentarii sub impresia 

momentului. 



“Never say never”  

Revederea cu oamenii 

deosebiţi poate fi mai 

repede decât ţi-ai imaginat! 

Am convins 

trainer-ul englez 

ca avem o ţară 

minunată şi ne-a 

vizitat de 2 ori!!! 



Vă mulţumesc pentru 

atenţie! 

În căutarea altor 

oportunităţi!  


