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Internship Comunicare și Relații Publice 
Tip stagiu: part-time 

Oraș: București 

 

Scurtă descriere a companiei: 

 
Clusterul Smart Alliance este un creator și un implementator de soluții inovatoare pentru afaceri, 

implementate până la bun sfârșit din cadrul sectorului cheie al economiei din România și pentru domeniile cele 

mai importante ale economiei mondiale. Suntem o asociație a companiilor din domeniul IT, cu 20 de companii 

membre. În cadrul acestui program obiectivul nostru este inițierea, formarea și susținerea tinerelor talente. 

Ce așteptări avem de la tine : 

 Să fii student la una din următoarele specialități: Comunicare, Relații publice, Marketing 

 Să ai bune cunoștințe de utilizare a pachetului Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

 Să cunoști limba engleză- nivel mediu/avansat 

 Cursuri de specializare în domeniu – constituie un avantaj 

 Să fii creativ, să deții abilități de comunicare, inter-relaționare 

 Să stăpânești arta cuvântului, cunoașterea regulilor de gramatică, a sensurilor cuvintelor și a 

construcției lor în contexte 

 Să cunoști diferența dintre redactarea comunicatelor de presă și cea a articolelor de profil 

 Spirit de inițiativă, de echipă, organizare 

 
Responsabilități: 

 Crearea și aplicarea strategiei de comunicare internă pentru menținerea bunei imagini a 

socientății față de membri și angajați 

 Cooperarea cu conducerea pentru realizarea evenimentelor, folosind fondurile puse la 

dispoziție 

 Promovarea evenimentelor și serviciilor prin campanii de comunicare internă 

 Dezvotarea parteneriatelor media 

 Realizarea săptămânală de newslettere 

 

Alte informații: 

 Durata: pe o perioada de 2 luni, 3 ore pe zi 

 Program: flexibil 

 Internship-ul este neplătit. 

 Pentru a aplica: trimite CV-ul pe adresa de e-mail contact@smartalliance.ro cu titlul: Internship 
Comunicare și Relații Publice 
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