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Bursa Melker Schörling 2023
Cunoștințele și experiența angajaților noștri reprezintă fundamentul Securitas.
Bursa Melker Schörling oferă angajaților noștri oportunitatea de a-și dezvolta
cunoștințele și experiența profesională într-un cadru internațional. Bursa este
oferită anual pentru patru angajați din prima linie care fac în mod constant
diferența pentru Clienții noștri, în fiecare zi.

Înființată în anul 1992,
Bursa Melker Schörling a
fost creata atunci când
Melker Schörling a devenit
președinte al consiliului de
administrație. Scopul
acestei burse este de a
oferi oportunități de
formare internațională prin
intermediul unei vizite de
studiu într-o țară în care
Securitas își desfășoară
activitatea.

CINE POATE APLICA
Candidații trebuie să facă
parte din structura
operațională a Grupului
Securitas.

CERINȚE DE CALIFICARE
Pentru a se califica,
candidatul trebuie să
pregătească o cerere
scrisa în care să descrie
un eveniment/o
experiență în care a
prevenit o posibila pagubă
sau un prejudiciu în
activitatea sa, aplicând
valorile noastre.

Această scurtă declarație ar
trebui să descrie cele
întâmplate, când a avut loc
întâmplarea, cine a fost
implicat și de ce acțiunile
voastre au fost importante
pentru a contribui la Țelul
nostru, de face lumea un loc
mai sigur. De asemenea,
candidatul trebuie să descrie
modul în care ar putea
beneficia de această
experiență internațională.

Important: Candidații 
trebuie să fie capabili să 
comunice în Limba Engleză.
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APLICAȚIE
O cerere scrisă în limba Engleză
trimisă de către angajat, care
trebuie să descrie următoarele:
- Numele și adresa completă a
sediului și datele de contact
- Istoricul angajărilor în cadrul
Companiei
- Descrierea evenimentului sau
a experienței în care ați prevenit
daune sau prejudicii în cadrul
funcției dumneavoastră.
Este important să menționați
aceste aspecte:
- ce s-a întâmplat
- când a avut loc
- cine a fost implicat
- motivul pentru care acțiunile
voastre au fost importante
- experiența lingvistică
- domeniul / tema de studiu și
țara pe care o preferați
- cum vă așteptați să beneficiați
de studiul internațional

DOMENIU/SUBIECT DE STUDIU
Candidații sunt invitați să aleagă
subiecte care consideră că le-ar
putea aprofunda cunoștințele
de securitate și expertiza în
domeniul securității și care s-ar
dovedi utile la întoarcerea în
țară.

DURATA
Perioada de acordare a bursei
este în mod normal de 3-5 zile,
inclusiv timpul de călătorie, și
depinde de natura domeniului
de studiu.

REZULTATE
După vizita de studiu, se
așteaptă ca bursierul și
managerul său direct să se
întâlnească și să discute
impresiile și să exploreze ideile,
conceptele și tehnicile
dobândite în timpul perioadei
de studiu care pot fi aplicate cu
succes în zona lor locală.

COSTURI
Securitas AB va acoperi
costurile bursierului, inclusiv
deplasarea, cazarea și masa pe
durata șederii. Remunerarea și
acoperirea turelor vor fi
asigurate de către compania din
țara de origine a bursierului.

PROCESUL DE APLICARE
Candidații trebuie să depună
cererea scrisă către managerul
lor direct până la data de 15
octombrie 2022. Candidatura
este apoi transmisă, împreună
cu recomandările, către Country
President până cel târziu la data
de 31 octombrie 2022.

Fiecare Country President
selectează o singură
aplicație și o transmite,
împreună cu
recomandările finale, către
CEO-ul Securitas până cel
târziu la 7 noiembrie 2022.
Consiliul de Administrație
Securitas ia apoi decizia
finală cu privire la
candidații selectați pentru
bursă în cadrul reuniunii
Consiliului de Administrație
din luna decembrie.
Candidații vor fi informați
cel târziu înainte de
sfârșitul anului dacă sunt
acceptați sau nu.
Activitățile de acordare a
burselor au loc între lunile
aprilie și iunie. Pentru mai
multe informații despre
experiențele anterioare ale
bursierilor, vizitați

https://www.securitas.com
/en/careers/melker-
schorling-scholarship/

Așteptăm cu nerăbdare
aplicațiile dumneavoastra!

https://www.securitas.com/en/careers/melker-schorling-scholarship/

