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Grupul MOL are disponibile 82 de posturi pentru tineri absolvenți
Perioada de înscriere pentru programul MOL adresat tinerilor absolvenți, Growww, este
deschisă până la 30 aprilie, la adresa: https://molgroupcareers.info/en/students-andgraduates/growww-graduate-programme;
Programul pentru tineri absolvenți Growww este o oportunitate excelentă pentru cei care
doresc să-și înceapă cariera în cadrul uneia dintre cele mai mari companii din regiune din
sectorul energetic și care nu au mai mult de un an de experiență profesională;
Tinerii pot aplica pentru program din Ungaria, Polonia, Croația, Slovacia, Cehia, România
și Slovenia;
Grupul MOL anunță începerea perioadei de înscriere pentru programul adresat tinerilor absolvenți,
Growww. Acest program intensiv cu durata de un an este o oportunitate excelentă pentru tinerii care
și-au obținut diploma de licență sau de master de a-și începe cariera la una dintre companiile de top
din regiune.
Sunt disponibile peste 80 de posturi în domeniile ingineriei, afacerilor, IT, științelor sociale și naturale.
Solicitanții nu pot avea mai mult de un an de experiență profesională și se pot alătura companiei în sediul
central din Budapesta sau într-una din filialele MOL din următoarele țări: Ungaria, Polonia, Croația,
Slovacia, Cehia, România și Slovenia.
Programul, care durează un an, oferă șanse tinerelor talente să descopere felul cum operează Grupul
MOL, industria de profil și să ia parte la transformarea sectorului energetic cu ideile lor noi, inovatoare.
În etapa de integrare, mentorii îi vor susține activ pe Growwwers, aceștia având multiple oportunități de
a-și dezvolta abilitățile profesionale în cadrul programului.
MOL acordă o atenție deosebită managementului talentelor, iar în acest sens Strategia MOL 2030+,
recent lansată, evidențiază faptul că o cultură corporativă diversă și incluzivă este un element esențial
pentru transformarea complexă a companiei. Talentul profesional are cea mai mare valoare și, prin
urmare, o companie de top așa cum este MOL trebuie să găsească o modalitate de a atrage tinerele
talente, de a le dezvolta și păstra.
„Este un moment foarte interesant pentru noii Growwwers să se alăture companiei noastre, întrucât,
după revizuirea strategiei, avem în față obiective ambițioase. Lumea se schimbă mai repede ca oricând
și trebuie să accelerăm transformarea companiei noastre. Vom aborda noi zone de business pe care nu
le-am valorificat până acum și trebuie să fim pregătiți pentru noile provocări. Avem nevoie de tineri
talentați cu aptitudini diverse alături de noi, care să ne poată sprijini pentru a implementa strategia și
obiectivele mai inteligent și mai rapid. Susținem generația tânără și avem, de asemenea, mari așteptări
de la reprezentanții ei, deoarece, cu ideile lor noi, inovatoare, ne pot ajuta să ne atingem obiectivele pe
termen lung. Programul Growww este un început minunat pentru acei tineri absolvenți care visează la
construirea unei cariere profesionale într-una dintre cele mai mari companii din regiune și ar dori să
modeleze viitorul industriei împreună cu noi.” a spus Zdravka Demeter Bubalo, MOL Group HR Senior
Vice President.
Pentru mai multe informații despre programul Growww, vă rugăm vizitați:
https://molgroupcareers.info/en/students-and-graduates/growww-graduate-programme

Despre Grupul MOL
Grupul MOL este o companie de petrol și gaze internațională integrată și independentă, cu sediul central în
Budapesta, Ungaria. Are operațiuni în peste 40 de țări, o forță de lucru dinamică formată din 25.000 de angajați
în întreaga lume și peste 100 de ani de experiență în industrie. Activitățile de explorare și producție ale Grupului
MOL sunt susținute de o experiență de peste 75 de ani în domeniul hidrocarburilor. În prezent, activitățile de
producție se desfășoară în 9 țări, iar cele de explorare în 14 țări. Grupul MOL controlează trei rafinării și două
unități petrochimice la nivelul managementului integrat al lanțului de aprovizionare în Ungaria, Slovacia și
Croația. Compania are, de asemenea, o rețea de aproximativ 1.933 de stații de servicii în 10 țări din Europa
Centrală și de Est, dintre care 243 în Romania.
Despre MOL România
MOL România este o subsidiară a MOL Group și una dintre cele mai importante companii petroliere din România,
cu o prezență de 25 ani pe piața autohtonă. MOL România are un portofoliu extins de produse și servicii în
domeniul comerțului de carburanți, lubrifianți, produse petrochimice și bitum. În prezent, compania deține un
număr de 243 de stații de servicii, 2 depozite de carburanți, la Giurgiu și Tileagd și un terminal LPG la Tileagd.
MOL România are sediul social la Cluj-Napoca, sediul de business la București, un sediu administrativ la Arad și
un număr de aproximativ 250 de angajați proprii. MOL România a fost prima companie petrolieră care a
implementat un program de loialitate, MOL MultiBonus, recompensat de 2 ori cu locul I pentru calitate în
clasamentul programelor de loialitate din România în cadrul cercetării de piață QUDAL. Începând cu anul 2018,
MOL România este parte a proiectului NEXT-E care vizează instalarea a 40 de stații de încărcare pentru
autovehicule electrice. MOL România este un membru activ al comunităților în care operează, printr-o platformă
extinsă de programe sociale precum Premiul Mentor, Program MOL pentru sănătatea copiilor sau Permis pentru
viitor.
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