
 

 
Iți dorești o carieră în domeniul energetic? 
 
Si in anul 2022 Distribuție Energie Oltenia SA îți oferă această oportunitate. Fie ca te afli încă pe 
băncile facultății sau ești proaspăt absolvent, la noi găsești cel mai eficient program de internship.  
Vei fi acceptat în urma unui proces riguros de selecție, îți vei aprofunda cunoștințele teoretice și vei 
avea contact direct cu activitatea operatorului de distribuție, învățând de la cei mai experimentați 
specialiști. 
 
În cadrul programului “Internship astăzi, energetician mâîne” sunt alocate in functie de necesitatile 
companiei  posturi disponibile in toate locatiile  Distribuție Energie Oltenia SA  din : Craiova  Pitești, 
Ramnicu Valcea, Alexandria si Slatina . 
Posturi Disponibile: 
 
 
Craiova 

Perioada Nedeterminata –1 

Perioada determinata: 1 (12 luni) 

Internship- 3 

Pitesti  

Perioada determinata-2 

Internship -2 

Rm.Valcea 

Perioada determinata-1 

Internship -2 

Alexandria  

Perioada Nedeterminata-1 

Internship-2 

Slatina 

Internship -2 

Descriere 
În cadrul acestor programe de internship ne propunem: 

▪ Să identificam potențialul de dezvoltare al tinerilor și să asigurăm cadrul adecvat formării 
profesionale a acestora; 

▪ Să facilităm aprofundarea cunoștințelor teoretice și practice specifice domeniului energetic; 
▪ Să formăm viitori profesioniști care să-și construiască o carieră în domeniul energiei. 
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Cui ne adresăm   

▪ Studenților în an final si/sau absolvenților de studii tehnice cu rezultate deosebite pe parcursul 
studiilor universitare, entuziasti si motivati, perseverenti si dornici sa acumuleze noi cunostinte 
si abilitati;;  

▪ O atitudine deschisă, interes și dorința de a învăța sunt doar câtva dintre atributele care îți 
susțin candidatura. 
 

 
Desfășurarea programelor 

▪ Programul este plătit și se desfășoară pe parcursul a 6 luni consecutive ( maximum 720 ore)  cu 
un program de lucru full-time ( 8 ore/zi)  

▪ Programul este conceput astfel încât fiecare participant să aibă șansa de a cunoaște compania 
în detaliu, fiind inclus în programe specifice de training; 

▪ Oferă internilor posibilitatea de a fi implicați în activitățile zilnice ale  colegilor nostri ( unii dintre 
acestia si-au inceput cariera in DEO cu un CV trimis pentru programul de internship), în 
proiecte, prezentări și întâlniri; 

▪ La încheierea programului, internii  pot fi directionați către posturile disponibile din cadrul 
companiei, în funcție de evaluările obținute. Elementele luate în considerare pentru obținerea 
unui post sunt: 

▪ Un nivel ridicat de asimilare a cunoștințelor teoretice și a deprinderilor practice; 
▪ Un grad semnificativ de implicare în activitățile departamentelor în care și-au desfășurat 

programul de internship; 
▪ Feedback-ul pozitiv din partea echipelor de management cu care interacționează. 

 
Înscrie-te și tu! 
Dacă ești interesat de acest program de internship oferit  de Distribuție Oltenia, ne poți trimite CV-ul 
tău, , prin e-mail la adresa jobs@distributieoltenia.ro. 
In cazul in care candidatura ta corespunde profilului cautat de noi, te vom invita sa ne cunoastem mai 
bine in cadrul unei discutii cu colegii din Dep. de Resurse Umane . Ulterior, te invitam sa participi la un 
interviu unde vei avea oportunitatea sa adresezi foarte multe intrebari tehnice. 
 
 
 
Pentru alte informatii va rugam sa va adresati la:  0772070982 

 


