KFC ROMÂNIA LANSEAZĂ PROGRAMUL DE INTERNSHIP “LEARN MORE,
GROW MORE”, ÎN BUCUREȘTI.

Vei învăța #pebune cum să fii tu în varianta ta cea mai bună, cum să te implici și să te diferențiezi, și
cum să te distrezi alături de noi!

Aplică pentru programul de Internship dacă:


Ești interesat(ă) să afli cum funcționează o companie privată de renume din domeniul alimentației
publice



Urmezi cursurile unei forme de învățământ superior/ai absolvit cursurile unei facultăți și ai participat
la cursuri universitare în domeniul serviciilor de ospitalitate (hoteluri, restaurante)



Studiezi/ai studiat/lucrezi în afara țării și iei în considerare să revii în Romania pentru a-ți construi o
carieră de succes



Cunoști limba engleză la nivel avansat



Ești utilizator experimentat al pachetului MS Office (Word, Excel, Power Point)



Ai istoric de implicare în diverse activități extracurriculare (ex. Voluntariat)



Ai înclinații către înțelegerea unei afaceri complexe și orientate către clienți

Obiectivele programului:


Acumularea de cunoștințe teoretice și practice cu privire la desfășurarea activităților din restaurant



Înțelegerea modului de funcționare a unei companii private care activează în domeniul alimentației
publice



Dezvoltarea abilităților de relaționare cu clienții

Durata programului de internship:


2 luni

Calendarul programului:



Noiembrie 2018 – pregătire teoretică și practică în zona “Back of the House” a unui restaurant KFC:
înțelegerea standardelor de siguranță a alimentelor și a proceselor de producție ce au loc în zona de
bucătărie, precum și însușirea unor abilități practice de preparare și ambalare a produselor
comercializate.



Decembrie 2018 - pregătire teoretică și practică în zona “Front of the House” a unui restaurant KFC:
servire clienți, ambalare meniuri, înțelegerea standardelor și a fluxului de servire a clienților, precum
și însușirea unor abilități practice de relaționare cu clienții.

Numărul de ore: 240 ore pe parcursul a 2 luni

Valoarea indemnizației de internship: 1,100 lei brut/lună pentru 6 ore /zi, 5 zile pe săptamână, de luni
până vineri.

Criteriile:


respectarea programului stabilit



integrarea și lucrul în echipă



responsabilitatea alocată sarcinilor



orientarea spre rezultate

Responsabilitățile generale:


Să respecte programul activităților stabilite în fișa de internship



Să respecte normele de confidențialitate în desfășurarea activității



Să respecte prevederile regulamentelor interne



Să respecte normele de securitate și sănătate în muncă, precum și normele pentru situații de
urgență

Procedura de selecție:


Etapa 1 - Candidații interesați sunt invitați să își depună Curriculum Vitae online (job@kfc.ro) sau la
adresa: Bulevardul Nicolae Balcescu nr. 17A, sector 1, București până pe data de 29 octombrie 2018.



Etapa 2 - Candidații care îndeplinesc criteriile vor fi invitați la o etapă de pre-selecție de tip interviu
telefonic, unde vor fi validate informațiile din Curriculum Vitae și va fi evaluat gradul de interes și
disponibilitatea pentru programul de internship.



Etapa 3 - Interviu individual cu candidații selectați în urma etapei a -2-a, în cadrul căruia vom urmări
și evalua orientarea către clienți, potențialul de învățare continuă, inovație și adaptare la situații
complexe.

Candidații selectați vor semna un contract de Internship conform prevederilor Legii 176/2018.

