
 

 

Prima ediție a Xerox Graduate 

Programme a început în luna iulie  a 
anului 2014, oferindu-le candidaților 

selectați posibilitatea a urma o 

carieră într-unul dintre următoarele 

domenii: 

 Human Resources 

 Marketing 

 Finance & Accounting 

 IT 

Graduate Programme at Xerox 
Giving Power to Your Potential 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Xerox a creat Graduate Programme pentru 

a-și asigura o sursă continuă de talente, observând că 

identificarea și recrutarea celor mai talentați angajați 

reprezintă cheia succesului în afaceri. 
Xerox este lider global în serviciile de management al documentelor și de gestionare a 

proceselor de business, ajutând organizații de toate dimensiunile să fie mai eficiente și 

să se concentreze pe ceea ce contează cu adevărat: dezvoltarea propriilor afaceri. Având 

sediul central în Norwalk, Connecticul, SUA, și peste 140.000 de angajați în întreaga 

lume, compania își desfășoară activitatea în peste 180 de țări. Xerox Romania numără, 

astăzi, aproximativ 2000 de angajați și deține sedii în patru orașe importante: Iași, 

București, Oradea și Bacău.  

Xerox Graduate Programme se adresează proaspeților absolvenți de studii 

superioare, ce dovedesc un important potențial de  dezvoltare. Proiectat pentru o 

perioadă de doi ani, programul sprijină accelerarea evoluției profesionale a  

tinerilor selectați.  

Fiecare membru al Xerox Graduate Programme: 

 Se alătură mediului intercultural și interdisciplinar, din cadrul unei companii globale. 
Xerox îi întâmpină cu oportunități variate de învățare și dezvoltare, dar și cu o echipă de 

profesioniști care să-i susțină de-a lungul drumului 

 Are parte de job shadowing, job rotation, coaching și mentoring din partea unor 

experți pe toată durata programului, și este încurajat să opteze pentru cariera dorită 

 Are șansa de a-și exersa competențele și de a deveni expert într-un domeniu tehnic 

sau managerial.  
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Echipa formată din zece absolvenți entuziaști s-a alăturat primei ediții a programului, pregătită să formeze legături în 

interiorul companiei, să dobândească o perspectivă de ansamblu asupra modului de funcționare a mediului corporate, dar și 

o înțelegere în profunzime a funcțiilor critice de business.  

Iată o parte din părerile lor privind experiențele din cadrul proiectului: 

Human Resources 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Marketing 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finance & Accounting 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

IT 
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

Ești invitat să faci parte din a doua ediție a Xerox Graduate Programme. Pentru mai multe informații, accesează www.xerox.ro, www.facebook.com/XeroxRomania 

sau contactează-ne la adresa graduate@xerox.com. 

Mediul de lucru este competitiv, dar foarte prietenos, și ești 

înconjurat de oameni care te inspiră și-ți dau încrederea că 
poți deveni unul dintre cei mai buni. 

Mariana, HR Associate Professional 

Sunt entuziasmat să văd, în lunile și anii care vor urma, felul 

în care dezvoltarea mea profesională va prinde contur, limitele 
pe care le voi depăși și noile abilități pe care le voi dobândi. 

Cristi, Functional Analyst 

Întotdeauna am căutat noi provocări și oportunități pentru 

planurile mele de dezvoltare, astfel că mă simt norocos să fac 
parte din prima generație a Xerox Graduate Programme în 

România.  

Adrian, HR Associate Professional 
 

Am fost impresionată de receptivitatea noilor mei colegi, 
care mi-au venit în ajutor și chiar m-au încurajat să le cer 

mai multe informații. Mă bucur că fac parte din acest 
program.  

Constanţa, Business Intelligence Analyst  

Xerox Graduate Programme mi-a arătat că între o zi de luni și 

una de vineri pot încăpea distracție și concentrare, competiție 
și prietenie, așteptări împlinite și neprevăzut. 

Alexandra, Marketing Associate Professional 

Am descoperit un mediu de lucru ideal, unde, oricând ai 
nevoie, ești îndrumat să-ți pui ideile în practică și să-ți 

actualizezi planul de dezvoltare profesională.  

Andreea, Marketing Associate Professional 

Cred că aceasta este cea mai bună cale de a demonstra cum te 
poți dezvolta si perfecționa, cu fiecare zi. Chiar dacă școala se 

termină, nu trebuie să încetezi vreodată să înveți! 

Tina, Financial Analyst  

Unul dintre indiciile ce mi-au dat de înțeles că acesta e un job 
deosebit, este oportunitatea oferită fiecărui graduate de a 

învăța de la oameni cu o influență semnificativă în companie.  

Vlad, Financial Modeler  

Provocator, dar, totodată plin de energie creativă și pozitivă, 
Graduate Programme este, în opinia mea, o idee minunată 

pentru a crește tinere talente.  

Paula, Bid Proposal Writer 

Avem atâtea de învățat și atâția oameni în jur, dornici să ne 
ofere îndrumare și sprijin, în această fantastică experiență de 

învățare.  

Corina, Junior Service Delivery Manager  


