
CREȘTEM PROFESIONIȘTI
Tu ai nevoie de instruire, noi avem nevoie de colegi.

după model germanFormare profesională duală
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BUCUREȘTI

Noi, la Lidl, credem că oamenii surprinzători merită o carieră surprinzătoare. 
Tocmai de aceea, vrem să te alături acestui program, iar la final să devii colegul 
nostru. Ne mândrim să avem în echipă oameni ambițioși, care și-au început cariera 
în magazinele noastre, iar acum coordonează activitatea Lidl în România și chiar și 
în alte țări. Hai alături de noi! 

Echipa #noiLidl

Credem cu tărie în învățământul dual și dorim să dezvoltăm tineri cu potențial. Spre 
exemplu, mulți absolvenți de învățământ dual au început la METRO Cash & Carry 
Germania și se află acum în poziții de top management. Tu poți aduce energie și 
entuziasm, în timp ce noi te vom ajuta să îți dezvolți abilitățile și cunoștințele. Vino 
în echipa noastră, Metro România, și vei învăța de la profesioniști!

Adrian Ariciu, CEO Metro România

Programul este foarte bun și cred că de aici vom avea viitorii șefi de magazine, 
poate chiar și șefi de țară. Cei mai mulți din board-ul REWE Group sunt oameni 
care au plecat din programe de formare duală, și mai devreme sau mai târziu o să 
ajungem și noi acolo. Trebuie să fim mândri că suntem printre primii care facem 
asta în România. 

Daniel Gross, CEO PENNY

Cea mai importantă investiție pe care putem să o facem pentru a susține evoluția 
unei comunități este în educație. Prin Selgros University ne propunem să 
dezvoltăm proiecte educaționale atât pentru angajații noștri, cât și pentru tinerii 
talentați, care își doresc să pună bazele unei cariere în retail. Astfel, susținem 
misiunea și viziunea Selgros, oferind programe de dezvoltare bine țintite, care aduc 
plus valoare angajaților, companiei, dar și comunităților din care facem parte.

Robert Hellwagne, CEO SELGROS Cash & Carry

Alătură-te echipei noastre pentru a deveni un adevărat profesionist în comerț! 
Formarea profesională la HORNBACH înseamnă competență, pasiune și implicare!

Mugurel-Horia Rusu, Director General HORNBACH

Camera de Comerț Româno-Germană

Tel. : +40 752 110 031

E-mail: contact@edupro.ro

www.scoaladecartesimeserii.ro

ScoalaDeCarteSiMeserii

scoaladecartesimeserii

...
*calificarea preparator produse din carne și pește.



ȘCOALA CUM?
Şcoala de carte şi meserii este un 
program de formare profesională 
duală realizat după modelul german, 
adică o îmbinare bine echilibrată 
între teorie şi practică. 

Programul durează trei ani şi este 
realizat de companiile

HORNBACH

PENNY 

LIDL Discount

Metro România

SELGROS Cash & Carry

în parteneriat cu zece licee din ţară. 
La finalizarea cursurilor, elevii primesc 
o diplomă recunoscută internaţional 
în meseria de comerciant-vânzător 
sau preparator produse din carne și 
pește, precum şi oportunitatea de 
angajare într-una din cele cinci 
companii partenere. Totul se 
desfăşoară sub atenta monitorizare a 
Camerei de Comerţ şi Industrie 
Româno-Germană (AHK România), 
în baza unui contract între elev, 
părinte, companie şi şcoală.

Ai ajuns
... profesionist! Eşti pregătit 
să ne devii coleg. Deci, pe 
locuri, fii gata, start carieră!

ANUL II
Ai absolvit cu succes şi clasa a X-a, adică anul II din Şcoala de 
carte şi meserii. 60% din studiu a fost practică. Ştii acum ce 
înseamnă contactul direct cu clientul, ştii ce presupune 
spiritul de echipă, ai învăţat mai bine şi sortimentul de 
produse. Începe să se contureze profilul unui veritabil 
profesionist.

ANUL III
Ai parcurs şi anul III. Peste 70% din an a fost practică. Ai început să 
stăpâneşti toate elementele esenţiale jobului tău din viitor. Uşor, 
uşor, lucrul în magazin începe să nu mai aibă nicio taină pentru tine. 
Acum ştii, dar mai ales ştii să faci.

PRIMA VACANŢĂ
Viitorul tău e pus în mişcare. Te afli acum în prima vacanţă din restul vieţii tale 
profesionale. Relaxează-te! Între timp, te poţi gândi la beneficiile care te aşteaptă: 

• bursă de 400 de lei pe lună în timpul lunilor de şcoală; 

• transportul decontat pe durata stagiilor de practică; 

• masă de prânz asigurată pe durata stagiilor de practică.

ANUL I

... sau clasa a IX-a de liceu. Dacă ai ajuns cu bine aici, înseamnă 
că eşti o fire descurcăreaţă. Iată rezumatul acestui an: ai învăţat 
o groază de lucruri interesante, dar, mai important de atât, ai 
luat primul contact cu ceea ce înseamnă activitatea într-un 
magazin. 20% din tot ce ai făcut a fost practică.

Start
Citeşti acest pliant? Bravo! Tocmai ai dat START 
carierei tale profesionale. Urmează cu atenţie paşii 
ce te vor purta prin Şcoala de carte şi meserii în 
drumul tău spre succes!

Înscrierea

Vârsta? Te poţi înscrie la finalul clasei a VIII-a sau până la 
împlinirea vârstei de 26 de ani. 

Când? În perioadele: 4-8 iulie și 26-28 iulie 2022

Faţă în faţă 
cu compania
La înscriere ai optat pentru o 
companie unde ţi-ai dori să 
faci practică. Perfect! 

Între 11-14 iulie și 29 iulie -   
1 august o să ne cunoaștem. 
Bună, noi suntem compania, 
încântaţi de cunoştinţă! Ai 
înţeles perfect, în acestă 
etapă vom avea o scurtă 
întrevedere pentru a desco-
peri dacă suntem compati-
bili sau, dacă nu, cum să te 
redirecţionăm spre cei care 
sunt mai potriviţi pentru 
tine.

60%

BIFĂM totul pe scurt, că te aşteaptă viitorul. 


