Програма стажування для
студентів та випускників у СRH
Україна 2017-2018

Група CRH (Cement Roadstone Holding\ СіАрЕйч) заснована в 1970 році в Ірландії,
Компанія входить в трійку найбільших виробників будматеріалів у світі та є лідером
цементного ринку України. Компанія використовує нові технології у виробництві цементу
на заводах ПАТ «Подільський цемент» (м. Кам'янець-Подільський), ТОВ «ЦЕМЕНТ» (м.
Одеса), ПАТ «Миколаївцемент» (м. Миколаїв, Львівської обл.).

Компанія СRH приділяє велику увагу розвитку та підтримці студентів та молодих
спеціалістів. З цією метою у 2015 році в СіАрЕйч Україна було запроваджено
програму стажування для випускників та студентів ВНЗ.
“Програма створена для того, щоб мотивувати
випускників почати кар'єру в нашій Компанії разом з нашою
професійною командою для постійного поліпшенні бізнеспроцесів”.
Баррі Леонард, Керуючий директор CRH Україна.
За 2 роки існування програми у ній взяло участь 16 стажерів за спеціальностями:
інженери-технологи, інженери-механіки, інженери-електрики, гірничі
інженери, маркшейдери, економісти. Їх було відібрано серед кращих
випускників 13 різних ВНЗ України з Києва, Львова, Кам’янця-Подільського,
Житомира, Харкова, Дніпра.
Цього року програма набула міжнародного статусу, тому кращі стажери отримали
можливість продовжити знайомство з прогресивними світовими практиками за
кордоном.
Стажування є оплачуваним, триває один рік і проводиться на базі одного з
найсучасніших у Європі заводів з виробництва цементу - ПАТ «Подільський
цемент» (м. Кам'янець-Подільський). За цей період учасники програми
знайомляться з усіма бізнес-процесами, співпрацюючи з європейською
командою спеціалістів в рамках реального виробничого процесу.

Для участі у Програмі стажування для студентів та
випускників у СRH Україна 2017-2018 ми запрошуємо:

•
•
•
•
•

Інженерів-технологів
Інженерів-механіків
Інженерів-електриків
Спеціалістів з логістики
Фінансистів та економістів

Вимоги до кандидатів
•
•
•
•
•
•
•
•

Профільна вища освіту (студент останнього курсу або випускник)
Знання англійської мови
Мобільність в межах України і не тільки
Прагнення до розвиватку
Здатність швидко навчатись
Командний гравець
Орієнтованість на результат
Наполегливість та захопленість своєю професією

Щоб взяти участь у програмі необхідно:
 подати заявку/резюме на сайті компанії
http://crhukraine.com/career/students_and_graduates/form
 пройти конкурсний відбір (співбесіди з представниками компанії)
 Бути готовим до цікавих завдань і професійних викликів

