Şcoala de Meserii CEZ îşi deschide porţile pentru tine
13-17 iunie 2016
Ce este Şcoala de Meserii CEZ
Şcoala de Meserii CEZ este un program de sprijin educaţional prin care Grupul CEZ în România, principalul
furnizor şi distribuitor de energie electrică din sudul ţării, încurajează pe termen lung formarea profesională
tehnologică şi pune accentul pe resursa umană specializată în domeniul energiei electrice.
Cui ne adresăm
• Absolvenţi a 8 clase de şcoală gimnazială;
• Elevi care în anul şcolar 2016-2017 intră în primul an de şcoală profesională;
• Candidaţi interesaţi de înscrierea la şcoala profesională, profilul electric.

Ce îţi oferim
• CEZ Distribuţie îşi va dubla lunar suma primită ca bursă de la stat, în baza unor criterii semestriale de
performanţă;
• Acces la un laborator electric modern pentru orele de practică, în incinta Colegiului Tehnic Energetic
Craiova;
• Stagii de practică şi posibilitate de angajare la absolvire în cadrul CEZ Distribuţie.
Ce trebuie să faci
Înscrie-ţi dosarul pentru admitere la Colegiul Tehnic Energetic Craiova în perioada 13-17 iunie 2016.*

*conform calendarului de înscriere şi admitere a elevilor în învăţământul profesional de stat cu durată de 3 ani,
aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice – CALENDAR

Documente necesare pentru înscriere:
• Fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani;
• Certificat de naştere, în copie legalizată;
• Adeverinţă cu notele şi media generală obţinută la Evaluarea Naţională;
• Foaie matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a;
• Fişă medicală.

Unde depui dosarul:
• La secretariatul unităţii zilnic, de luni până vineri, între orele 8.00 – 19.00

Te aşteptăm în echipa CEZ! Tu vino doar cu dorinţa de a învăţa!
Pentru mai multe detalii trimite un email la energiepentrubine@cez.ro

Despre CEZ Distribuţie
• Compania CEZ Distribuţie, cu sediul central în Craiova, este parte a Grupului CEZ în România, prezent pe piaţa
românească din 2005.
• Obiectul de activitate al companiei este distribuţia energiei electrice în 7 judeţe din România: Mehedinţi, Gorj, Dolj,
Vâlcea, Olt, Argeş şi Teleorman.
• CEZ Distribuţie operează 144 de staţii de transformare, 10.200 de posturi de transformare, 155 de posturi de alimentare
şi are aproximativ 89.000 km de reţele pentru 1,4 milioane de locuri de consum.
• Anual, investim în medie 50 de milioane de euro pentru modernizarea instalaţiilor, achiziţionarea de echipamente şi
pentru adoptarea şi implementarea de noi tehnologii.
• CEZ Distribuţie manifestă o grijă deosebită pentru condiţiile sigure de muncă şi pentru dezvoltarea angajaţilor săi, prin
urmare direcţionăm resurse importante pentru pregătirea, motivarea şi susţinerea evoluţiei acestora.
• Află mai multe despre Grupul CEZ în România pe www.cez.ro, www.cezinfo.ro şi pe pagina de Facebook CEZ România.

