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Gru
upul MOL caută abssolvenți de
d top caree să aplice
e pentru programu
p
l Growww
w 2019
Perioada de aplicațiii este deschisă până la 228 Aprilie 20
019, la adresa: molromannia.ro/carierra/growww
Growww
w este progrramul emble
ematic de re crutare de talente al Grupului MOL,, adresat tin
nerilor absolvvenți
care dorresc să își încceapă cariera într‐una d in cele mai mari
m compan
nii din ECE
MOL Ro
omania are deschise
d
7 po
oziţii în cadruul programu
ului Growww
w 2019
Începân
nd din 2007, peste 2.100 de tineri tallentați din în
ntreaga lume
e s‐au alăturrat MOL, ca parte
p
a acesttui
m care are ce
ea mai bună rată de reteenție din cate
egoria progrramelor de pprofil, de aprroape 80% în
n
program
2018.
Martie 2019 – Astăzi, Grrupul MOL a anunțat în
nceperea pe
erioadei de aaplicații pen
ntru următo
oarea
Budapesta, 4 M
ediție a prograamului său premiat de recrutare dde talente, Growww 2019,
2
care ooferă tinerillor absolven
nți o
oportunitate un
nică de a‐și în
ncepe carierra într‐una d intre cele mai
m mari corp
porații din Euuropa Centra
ală și de Est.. Prin
intermediul pro
ogramului, MOL
M
își pro
opune să deezvolte o no
ouă generațție de expeerți în indusstrie, oferind
du‐le
posiibilitatea de a învăța și de a veni cu
u soluții la pprovocări de business din realitatea de zi cu zi, lucrând întrr‐una
din cele
c mai com
mplexe indusstrii.
Grup
pul MOL desschide pestee 140 de possturi în dom
meniile ingine
eriei, afacerilor, IT, precuum și științe
elor sociale și
ș ale
natu
urii. Candidațții cu o expeeriență profe
esională de ppână la un an
n pot candida pentru funncții atât la sediul
s
centraal din
Budapesta, cât și la subsid
diarele locale
e ale Grupuului MOL din
n zece țări: Austria, Crooația, Cehia, Ungaria, Ittalia,
Norvvegia, Polonia, România,, Slovacia și Slovenia.
S
ntensiv cu du
urata de un an
a oferă possibilitatea de
e familiarizare
e cu operațiuunile Grupului MOL din toate
t
Acesst program in
segm
mentele de business și funcționale. Pe lângă c unoștințele practice și vizitele
v
la diiverse platfo
orme industriale,
tinerii profesion
niști au șan
nsa de a câ
âștiga inform
mații specifice domeniu
ului printr‐uun program educaționaal de
afacceri/businesss bine structu
urat, ce reprezintă totod ată și o exce
elentă oportu
unitate de a relaționa cu manageri dee top
ai co
ompaniei și d
de a crea relații profesio
onale. Fiecar e participant este susținut de un meentor care îi oferă îndrum
mare
proffesională și feeedback, aju
utându‐l toto
odată să se a dapteze unu
ui mediu de lucru dinamicc și multiculttural.
"De la lansarea îîn 2007 a pro
ogramului Growww,
G
prim
mim anual peste șase mii de cereri; aam angajat peste
p
două mii
m de
partticipanți, men
nținând în același timp o rată de rettenție solidă, de 80%. Pen
ntru mine, aaceastă popu
ularitate conttinuă
a prrogramului n
nostru de atrragere a tineerilor talentaați este încă o dovadă a faptului
f
că M
MOL este un
nul dintre ceii mai
atră
ăgători angaj
ajatori din reegiunea ECE. În calitate dde companiee globală, le oferim tinerrilor libertattea de a gân
ndi la
scarră mare și p
posibilitatea de a transfo
orma ideile îîn realitate. Consider că
ă, dat fiind ccă suntem într‐un
î
procees de
tran
nsformare strategică a afacerii
a
noasstre, alimenttarea acestu
ui spirit inova
ator este maai importantă decât oriicând
penttru ca, în anii care vin, compania
c
să reziste probbei timpului",, a declarat Zdravka
Z
Dem
meter Bubalo
o, vicepreșed
dinte
resp
ponsabil de R
Resurse Umaane în cadrul Grupului MO
OL.
De‐aa lungul ultimului decen
niu, program
mul Growww
w a câștigat recunoaștere internațioonală extinsă și a devenit o
adevvărată marcăă în industriee, cu cea ma
ai bună rată de retenție dintre progrramele de prrofil, de 80%
%. În același timp,
t
prop
porția femeilor din totalul celor anggajați a ajunns la 40% an
nul trecut, depășind cu mult media din industriia de
petrrol și gaze.
www, vă rugăăm vizitați: molgroup.info
m
o/growww
Penttru mai multte informații despre proggramul Grow
pre Grupul MO
OL
Desp
Grup
pul MOL este o companie in
nternațională integrată și inndependentă,, cu sediul cen
ntral în Budappesta, Ungaria. Are operațiu
uni în
peste 30 de țări, 226.000 de anggajați în întreaga lume și pe ste 100 de an
ni de experiențță în industriee. Experiența grupului
g
în
meniul explorării și producțieei de hidrocarrburi sprijină ooperațiunile de
d producție în
n 8 țări și activvitățile de exp
plorare în 13 țări.
ț
dom
Grup
pul MOL contrrolează patru rafinării și două unități pettrochimice la nivelul
n
manag
gementului inttegrat al lanțu
ului de
apro
ovizionare, în U
Ungaria, Slovaacia și Croația. Compania a re, de asemen
nea, o rețea de aproximativv 2.000 de ben
nzinării în Eurropa
Centtrală și de Sud
d‐Est, în 9 țări,, din care 218 în România.

Despre MOL România
MOL România este o subsidiară a MOL Group și una dintre cele mai importante companii petroliere din România, cu o prezență
de peste 20 ani pe piața autohtonă. MOL România are un portofoliu extins de produse și servicii în domeniul comerțului de
carburanți, lubrifianți, produse petrochimice și bitum. În prezent, compania deține un număr de 215 stații de servicii, 2 depozite
de carburanți, la Giurgiu și Tileagd și un terminal LPG la Tileagd. MOL România a fost prima companie petrolieră care a
implementat un program de loialitate, MOL MultiBonus, recompensat de 2 ori cu locul I pentru calitate în clasamentul
programelor de loialitate din România în cadrul cercetării de piață QUDAL. Începând cu anul 2017, MOL România este parte a
proiectului NEXT‐E care vizează instalarea a 40 de stații de încărcare pentru autovehicule electrice. MOL România este un
membru activ al comunităților în care operează, printr‐o platformă extinsă de programe sociale precum Premiul Mentor,
Program pentru Sănătatea Copiilor sau Permis pentru Viitor. MOL România are sediul social la Cluj‐Napoca, sediul de business la
București, un sediu administrativ la Arad și un număr de aproximativ 250 de angajați proprii.
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