
OPEN4U, un program dedicat studenților la licență și master 

Programul de Internship oferă studenților oportunitatea de a afla care sunt activitățile specifice industriei de petrol și gaze. Prin 
intermediul Open4U, au șansa de a descoperi mediul de afaceri, de a se familiariza cu domeniile de activitate și cu solicitările specifice 
mediului industrial, ajutându-i la aprofundarea cunoștințelor acumulate. Programul ne permite să identificam tineri care dau dovadă de 
capacitate de lucru în echipă, care au abilități de comunicare, sunt flexibili și motivați în a se dezvolta personal și profesional. 
 

Ce este Open4U? 
Un program de internship dedicat studenților sau masteranzilor de top cu pregătire academică variată (tehnică, IT, economică, 
umanistă). 
Anul acesta sărbătorim cea de-a 10-a ediție a Programului de Internship. Open4U a fost lansat în 2012 și, până acum, peste 700 de 
studenți au avut parte de această experiență și au împărtășit entuziasmul și pasiunea de a învăța alături de noi. 
 
Ce criterii trebuie să îndeplinești dacă vrei să faci parte din program? 

 Să fii printre studenții de top: promovabilitate 100% a examenelor și o medie de minium 8 pe ultimul an de studiu (dovedită 
prin adeverință de la facultate)   

 Să fii student(ă) în anul II, III, IV sau masterand 

 Să ai cunoștințe avansate de limba engleză   

 Să ai competențe digitale 

 Să împărtășești principiile OMV Petrom  
 

Care sunt pașii de aplicare? 
Până pe 30 mai 2022, pregătește și trimite-ne următoarele documente la adresa open4u@professional.com.ro: 

 CV 

 Scrisoare de intenție 

 Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic 

 Adeverință cu rezultatele academic 
 

Care este cadrul în care se desfășoară Open4U? 

 Număr de locuri disponibile: 120 

 Pregătire academică/ domeniu: Ingineria Petrolului și Gazelor, Inginerie mecanică și electrică, Geologie, Chimie, Transporturi, 
Energetică, Construcții, IT, Finanțe, Contabilitate, Comunicare, Resurse Umane, Marketing, Drept, etc. 

 Durată: program de internship de 2 luni, Iulie – August 2022 

 Indemnizație lunară în valoare de 4000 RON brut 

 Program hibrid 

 Program de lucru: 8h/ zi; max 40h / săptămână 

 Tutoring individual, îndrumare pe perioada internshipului  

Doar studenții care îndeplinesc criteriile de eligibilitate vor fi contactați pentru interviu. 

Dacă îndeplinești criteriile menționate mai sus, te rugăm să trimiți aplicația completă pe adresa de email open4u@professional.com.ro, 
până pe 30 mai 2022. 
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