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Avem în derulare proiecte pentru branduri la care ținem foarte mult! 
Ne place să lucrăm cu oameni care gândesc ’’outside the box’’, disciplinați,  
focusați, iubitori de distracție. Vă rugăm să parcurgeți următoarele informații privind 
internship-ul în cadrul agenției noastre.

INTERNSHIPS:

Zaga Brand accepta interni în funcție de necesitățile agenției la momentul respectiv 
într-unul dintre următoarele departamente: PR, ATL, Social Media, BTL și Mass Media. 
Stagiarii sunt selectați, de asemenea, în funcție de nivelul de calificare. 
Internship-urile sunt, de obicei, programate pentru o perioadă de 3 luni / 20 ore de 
lucru săptămânal. Prelungirea sau reducerea perioadei de stagiu se va stabili în mod 
individual. Internii vor primi feedback pe parcursul internshipului. Dacă sunteți 
interesați de acest program, vă rugăm să transmiteți denumirea departamentului în 
cadrul căruia vă doriți să activați.  
Zaga Brand așteaptă ce este mai bun de la toți membrii echipei, inclusiv de la interni. 
Din partea internilor se așteaptă să dea dovada de un comportament profesionist și 
de respect față de colegi și parteneri, pe parcursul desfășurării internshipului. De 
asemenea, se dorește ca internii să aibă o atitudine pozitivă atunci când sarcinile sunt 
atribuite și să le execute într-o manieră promptă având o atitudine profesionistă. Toți 
internii cărora le-au fost alocate proiecte, pe parcursul internshipului, trebuie să le 
finalizeze conform termenelor specificate.

RESPONSABILITĂȚI:

Internilor li se vor atribui task-uri în cadrul proiectelor aflate în desfășurare în funcție de 
nivelul pregătirii lor. În momentul neîndeplinirii sarcinilor atribuite, internii sunt rugați să 
îndeplinească o serie de sarcini operaționale.

APLICARE:

Zaga Brand accepta aplicarile pentru internship pe parcursul întregului an. 
În vederea transmiterii dosarului, vă rugăm să transmiteți un e-mail la adresa  
internships@zagabrand.ro. Candidații sunt rugați să furnizeze următoarele detalii 
în corpul e-mail-ului :
• Departamentul dorit : PR, ATL, Social Media, BTL sau Media
• Motivele pentru care ați optat pentru unul dintre departamentele menționate mai sus  
• Disponibilitatea: atât data începerii cât și data finalizării
• Un CV cu date de contact actualizate 

Îți mulțumim pentru luarea în considerare a Zaga Brand în vederea internship-ului!
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