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În data de 03 martie 2017, Facultatea de Științe Economice și Drept din cadrul Universității
din Pitești a organizat, în parteneriat cu AIESEC Pitești și Asociația Terapie Ocupaționala
pentru Copii și Adulți Argeș, evenimentul "Build your Career!" destinat elevilor și studenților
argeșeni. În dezvoltarea evenimentului, au avut o implicare deosebită 3 studente din Brazilia
și Grecia (Keinert Carolina, Boaventura Isadora și Ntzereme Eftychia) care au vizitat
Universitatea din Pitești în cadrul unui proiect de mobilități derulat prinAIESEC. De altfel,
reprezentanții AIESEC Pitești au realizat o prezentare deosebit de interesantă a propriilor
experiențe internaționale pe care ei le consideră un fandament al viitoarelor reușite
profesionale.
Elevii și studenții prezenți au avut ocazia să intre într-un dialog direct cu profesioniști din
domeniile economic și juridic: doamna Ana Stan (norat public), doamna Corina Dinică
(procuror), domnul Adrian Neagu (reprezentantul Asociației Oamenilor de Afaceri Argeș),
domnul Iulian Costea (sales coach & trainer), doamna Cătălina Meghișan (director agenție -
Generali România) și domnul Emilian Onesciuc (trainer și agent asigurări - Generali
România). Aceștia au împărtășit experiențele lor profesionale, oferind t inerilor aflați la
debutul vieții profesionale sau în căutarea unei cariere potrivite informații practice despre cum
pot ajunge să aibă o crieră de succes și ce înseamnă să excelezi în profesia aleasă.
Reprezentanții Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș (doamna Elena Socaci și doamna
Viorica Nedelcu) au oferit participanților materiale informative despre protecția și securitatea
în muncă și au clarificat o serie de aspecte legate de domeniul respectiv, iar doamna Manuela
Bilici, reprezentant al Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă, a prezentat serviciile
oferite de această instituție tinerilor absolvenți.
Tinerii aflați în sală au avut ocazia să înțeleagă că o bună pregătire profesională, implicarea și
seriozitatea sunt elementele cheie ale reușitei în carieră. Totodată, din discuțiile purtate a
reieșit că succesul este generat, în mare parte, din pasiune și determinare.
Reușita evenimentului i-a determinat pe organizatori să își propună dezvoltarea altor activități
care i-ar putea determina pe tinerii argeșeni să studieze mai mult, să fie mai responsabili și să
își stabilească prioritățile legate de cariera profesională.


