
SALES INTERNSHIP 

Programul de Sales Internship se adreseaza 

tinerilor dornici de dezvoltare profesională în 

domeniul vânzărilor oferindu-le oportunitatea de a-

şi scrie propriul capitol în povestea de succes a 

grupului INTACT Media. Programul oferă șansa 

unică de a dobândi aptitudini şi cunoștințe 

specifice domeniului mass-media şi se desfasoara 

la nivel national.  

 

Prezentare program internship 

 îți oferă oportunitatea de a experimenta și a dobândi abilități comerciale și cunoștințe în 

domeniul mass-media;  

 te pregătește pentru o carieră în domeniul vânzărilor de media în cadrul grupului; 

 ai sansa sa activezi in orasul in care studiezi/ai finalizat studiile si vei prospecta piata la 

nivel local. 

 

În primele două luni, vei avea parte de un program de inducție în care te vei familiariza cu 

domeniul media și ariile sale de business (TV, Radio, Print, Online) și vei merge direct în piață 

să te întâlnești cu potențialii clienți. Vei beneficia de supervizare directă și mentorship din partea 

Project Managerului care te va ghida pe tot parcursul programului. La finalul internship-ului în 

funcție de rezultate vei obține o poziție full time în echipele de vânzări Intact Media Group. 
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Vei invăta: 

 Ce înseamnă dezvoltare portofoliu de clienți; 

 Să gestionezi întregul flux de vânzare: ofertare, negociere, vânzare; 

 Să propui strategii de abordare a clienților; 

 Să urmărești piața și ofertele concurenței definind strategii și noi modalități de abordare a 

pieței; 

 Să definesti și sa implementezi strategia de vânzări. 

 

Ce căutam 

Ne dorim să întâlnim tineri cu inițiativă, cu o atitudine optimistă, entuziaști, flexibili şi creativi. 

Capabili să ofere viziune. Oneşti şi de încredere. Pasionaţi şi mândri de realizările lor. 

 Student în an terminal, proaspăt absolvent sau masterand studii cu profil 

economic/business (centrele universitare: Arad | Baia Mare | Brasov | Bucuresti | Cluj 

Napoca | Constanta | Craiova | Galati | Iasi | Oradea | Pitesti | Ploiesti | Sibiu | Targoviste | 

Targu Mures | Timisoara); 

 0 – 1 ani experiența profesională; 

 Foarte bune cunoştinţe operare PC (Ms Office); 

 Abilitate de a lucra independent şi în echipă; 

 Inițiativă și perseverență în depășirea obstacolelor; 

 Orientat către client și motivat de succes; 

 Dorința puternică de a învăța și se dezvolta profesional; 

 Limba engleză la nivel conversational; 

 

Ce iti oferim 

 Oportunitatea de a lucra într-o echipă de tineri profesioniști, dinamici și entuziaști; 

 Program de internship plătit prin comision; 

 Acces la programe de dezvoltare a competențelor profesionale și interpersonale pe 

parcursul internship-ului; 

 Posibilitatea de a acumula experiență în domeniul vânzărilor mass-media; 

 La finalul internship-ului, posibilitatea angajării într-una din echipele de vânzări Intact 

Media Group. 

 

Inscrie-te ACUM si incepe cariera ta in MEDIA SALES! 

Dacă esti interesat să aplici pentru această poziție, te rugăm să trimiți un CV și o scrisoare de 

intenție, subliniind motivația ta pentru a aplica pentru acest rol, la adresa de email 

cariere@intactmediagroup.ro, menționand în titlu „SIP” si orasul pentru care aplici. Aşteptăm 

CV-urile până la data de 15 iunie 2014. Doar candidații selectați vor fi contactați în vederea 

programării pentru interviu. 
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