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În perioada 23-25 noiembrie 2021 , CFiR, singura platformă de resurse umane care se ocupă
strict de domeniul feroviar şi cel al transportului urban pe şină, va organiza ediția de toamnă
a Târgului de Cariera Feroviară în România .
Prin participarea la acest târg, care se va desfășura în format on-line, companiile au posibilitatea de a discuta fațăn-față cu candidații la anunțurile din ofertele lor; anunțuri pentru locuri de muncă, cursuri de calificare, stagii de
practică și internship sau orice altă posibilitate de a începe sau consolida o carieră în acest domeniu.
Prima zi a evenimentului, 23 noiembrie, este rezervată prezentărilor de companii și a ofertelor cu care acestea se
vor prezenta la târg, iar în următoarele două zile, 24-25 noiembrie, candidații vor avea ocazia de a se afla față în
față cu angajatorii, online.
Candidații vor avea astfel posibilitatea de a susține interviul pentru care s-au programat în prealabil din orice loc s-ar
afla, din România sau chiar și străinătate, și de pe orice dispozitiv cu conexiune la internet, care este compatibil cu
aplicația Zoom și care este dotat cu cameră, microfon și boxe/căști.
VREAU MAI MULTE INFORMAŢII

DE CE SĂ PARTICIPAŢI ?


ÎNTÂLNIRI FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU CANDIDAȚII LA ORICARE DINTRE POSIBILITĂȚILE DE CARIERĂ CU
CARE VĂ VEȚI PREZENTA LA TÂRG
o interviurile vor avea loc prin intermediul aplicației Zoom astfel încât candidatul poate fi oriunde în
lume la momentul interviului
o susținerea interviurilor în sistem on-line reprezintă metoda cea mai la îndemână în perioada în care
ne aflăm, cu riscuri zero de a fi afectate de potențiale constrângeri impuse de autorități



DOUĂ LUNI DE PROMOVARE SUSȚINUTĂ ÎN FUNCȚIE DE PACHETUL DE PARTENERIAT PENTRU
CARE OPTAȚI
o

prin participarea la Târgul de Carieră Feroviară în România veți beneficia, în funcție de pachetul de
parteneriat pentru care optați, de o promovare intensivă atât înainte, cât și după perioada de
desfășurare a evenimentului

o

o



POSIBILITATEA DE A PREZENTA OFERTA DE CARIERĂ ȘI MEDIUL DE LUCRU DIN CADRUL
COMPANIEI ÎN ZIUA DEDICATĂ WEBINARIILOR
o



colaborarea CFiR cu asociaţii, organizaţii şi sindicate din domeniul feroviar, instituții de învățământ
de profil garantează promovarea companiei, a culturii organizaționale din cadrul acesteia și a ofertei
de joburi, stagii de practică, internship-uri sau învățământ dual către toţi cei interesaţi indiferent de
profilul profesional și de vârstă, care doresc să se formeze/califice, să înceapă sau să își
consolideze o carieră în acest domeniu
diseminarea participării la târg pe toate canalele media din portofoliul CFiR (baze de date
specializate, grupuri social media specifice de recrutare, pagini şi platforme proprii), asigură o
acoperire targetată, atât la nivel regional, cât şi naţional, către mai mult de 100.000 de potențiali
candidați

sesiuni de prezentare și Q&A pe o anumită temă aleasă de partener
cu scopul de a crește notorietatea companiei, de a atrage candidați sau de a influența resursa
umană.

DISCOUNT-URI DE FIDELITATE - Partenerii şi colaboratorii noştri fideli vor beneficia de discount-uri
suplimentare, atât pentru fiecare participare repetată la evenimentele CFIR, cât şi pentru publicarea
de anunţuri de angajare pe platforma cfir.ro .

VREAU SĂ PARTICIP LA TÂRG

PARTENERI AI ACESTEI EDIȚII A
TÂRGULUI DE CARIERĂ FEROVIARĂ ÎN ROMÂNIA

Ne bucurăm să colaborăm şi de acestă dată cu numeroase organizaţii şi asociaţii de profil, cu instituţii de
învăţământ, și să beneficiem de sprijinul unor parteneri media lucru ce ne va permite încă o datâ să atragem
cât mai mulți participanți.

VREAU SĂ FIU UNUL DINTRE ANGAJATORII PREZENȚI LA TÂRG

Cariera Feroviara
Str Stoica Ludescu 12, sector 1, Bucuresti
tel: 021 22 44 385
fax: 021 22 44 386

