BUZZ!Camp ajunge și în București

Săptămâna trecută am interacționat cu studenți din centrele universitare din Brașov și Sibiu, am
cunoscut oameni valoroși pentru comunitățile lor și am pregătit studenții prezenți la eveniment
pentru cei mai importanți angajatori. Acum ne pregătim pentru ediția de București a Buzz!Camp
și vor urma alte 7 orașe unde vom promova dezvoltarea personală și construirea unei cariere, în
detrimentul clasicului ”job”.
În București, BUZZ!Camp va avea loc la centrul de conferințe al ”Institutului Național de
Statistică”. Peste 10 angajatori și‐au confirmat deja prezența și au pregătit workshop‐uri special
gândite pentru anumite profile de participanți. Participarea la eveniment este GRATUITĂ, însă
necesită o înscriere aici pentru rezervarea locului.
Te așteptăm la BuzzCamp București să îmbinăm teoria cu practica.
Unde? Institutul Național de Statistică, Bulevardul Libertății, nr.16.
Când? 3, 4 și 5 noiembrie începând cu orele 9:30.
Cum? Intrarea e GRATUITĂ, locurile LIMITATE. Aici vezi agenda și aici te înscrii la eveniment!

În fiecare zi vom avea conferințe, workshop‐uri și fotolii de consiliere. Mai jos îți
prezentăm programul detaliat al fiecărei zile.
BuzzCamp București ‐ Ziua 1 – IT&Engineering – 3 noiembrie
Conferință „Hardwork&Talent”
Ai observat că înveți mai repede decât alții? Te dezvolți în 2 ani câți alții în 5? Sau ți se pare că
potențialul tău nu iese la suprafață? Atât descoperirea talentului, cât și folosirea lui la adevăratul
potențial necesită efort. Vino la #buzzcampevent14 la conferința „Hardwork&Talent” să dăm talentului
tău o direcție alături de jucători importanți din IT&Engineering. Știi o industrie în care e mai mult de
muncit și mai mult talent de răsplătit?! www.buzzcamp.ro/event/bucuresti
Sesiuni interactive BuzzCamp București, ziua 1
Companiile Bitdefender, Carrefour, Metro Systems, Grup Renault România și ABS vor să te cunoască.
Aplică la workshop‐urile lor!

Innovation Leaders – Grup Renault România – ora 12:00
Innovation = Idea + Leader + Team + Plan. Liderii de la Grup Renault România au o mulțime de idei pe
care vor să le împărtășească în #practică la #buzzcampevent14. Vorbim și despre echipa #Renault și
planurile lor cu Nicolae Boicea – Delegat Inovație și Cercetare Grup Renault România. Rezervă‐ți locul:
www.buzzcamp.ro/event/bucuresti
Sunt așteptați toți studenții, dar cele mai mari șanse de angajare le au cei dn anul III, IV și Master de la
universități cu profiluri tehnice.
Workshop Bitdefender – Secure Web Applications‐ ora 14:00
Îl ai în calculator, se deschide înaintea site‐ului tău preferat și este eroul aplicațiilor web. Pe ce
mecanisme funcționează BitDefender? Vino să discuți mai multe despre securitatea aplicațiilor web cu
Eduard Orășanu – Technical PM Bitdefender. Înscrierile aici: www.buzzcamp.ro/event/bucuresti
Sunt așteptați toți studenții, dar cele mai mari șanse de angajare le au cei de la automatică,
matematică‐informatică, cibernetică și toți cei pasionați de web development (PHP, ASP .NET, NodeJS).
Workshop Carrefour ‐ ora 14:00
Înscrie‐te acum la #buzzcampevent14 și participă la workshop‐ul Carrefour gândit special pentru tine!
Reprezentanții Carrefour sunt puși pe angajat. Pune în #practică tot ce știi în #teorie și cucerește‐i!
www.buzzcamp.ro/event/bucuresti
Sunt așteptați toți studenții, dar cele mai mari șanse de angajare le au cei cu următoarele specializări:
comerț, management, marketing și contabilitate.
Workshop Metro Systems‐ ora 16:00
Ai spus performanță, inovație și servicii profesioniste de IT? Ai spus Metro Systems România! Vino la
workshop‐ul companiei la #buzzcampevent14 și află cum cei 800 de specialiștii în IT din toată lumea
reușesc să conducă METRO GROUP în viitorul #retail‐ului. Un loc asigurat îl ai dacă te vei înscrie aici:
www.buzzcamp.ro/event/bucuresti.
Workshop ABS‐ ora 16:00
”Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare”. Vorbim la
#buzzcampevent14 cu arhitecții în business‐ul de consultanță despre viziuni, acțiuni, #teorie și #practică.
Architected Business Solutions au gândit un workshop interactiv pentru tine. Trebuie doar să te înscrii
aici: www.buzzcamp.ro/event/bucuresti.
Sunt așteptați toți studenții, dar cele mai mari șanse de angajare le au studenții la economie și
inginerie.

BuzzCamp București ‐ Ziua 2 –Consumer Relationship – 4 noiembrie
Conferință „Full leadership. No ego.”
Liderii adevărați îi ajută pe oameni să se simtă mai mari decât sunt. A fi lider nu este o funcție. Ce ne
facem atunci când liderii au și funcție?! Mai reușesc să vadă în oameni talentele pe care aceștia nu și le
conștientizează? Cum e să fii lider cu funcție? Angajatorii tăi preferați își lasă funcțiile la birou și vin la
#buzzcampevent14. Înscrie‐te acum aici: www.buzzcamp.ro/event/bucuresti
Highlights
Erwin Albu ‐ Antreprenor social, Inițiatorul proiectului ”Autoservirea din gospodărie pentru oameni
cinstiți” și Asociația ”Transylvanian Community Solutions”. Supranumit, deopotrivă, de gurile rele și
bune drept ”Haiducul din Codlea”, brașoveanul continuă să promoveze activismul non‐conformist. La
BuzzCamp vine să ne vorbească despre servant leadership. Oare unde se vede peste 5 ani? ☺
Sesiuni interactive BuzzCamp București, ziua 2
Companiile Lidl România, Nestle, Buzzjob, Aqua Carpatica vor sunt puse pe angajări și dezvoltare
personală. Aplică la workshop‐urile lor!
Workshop BuzzJob – Gândește WIN‐WIN ‐ 12:30 – Speaker Ion Duvac – CEO Intell Psy Group
Viața este o competiție sau un loc al cooperării? Există destul pentru fiecare. Succesul unei persoane nu
se realizează cu prețul insuccesului alteia. Ion Duvac, CEO Intell Psy Group te invită la o dezbatere despre
beneficiile gândirii WIN‐WIN, în cadrul workshop‐ului marca @Buzzjob. #buzzcampevent14.
www.buzzcamp.ro/event/bucuresti
Workshop Lidl ‐ 12:30
Speakeri
Teodora Constantinescu – Senior HR Consultant
Maria Moșorescu – Employer Branding Manager
Ana Vladu – PM/Senior HR Consultant
Știm că ai tot citit despre brandul personal. E ușor în #teorie, nu? Vino la workshop‐ul ”Branding
personal” susținut de Lidl România. Hai să punem în #practică tot ce învățăm în această sesiune
interactivă pe care au pregătit‐o Teodora Constantinescu – Senior HR Consultant, Maria Moșorescu –

Employer Branding Manager, Ana Vladu – PM/Senior HR Consultant. Păstrează‐ți locul acum –
www.buzzcamp.ro/event/bucuresti
Sunt așteptați toți studenții, dar cele mai mari șanse de angajare le au cei în an terminal, cunoscători de
limba germană la un nivel mediu, studenți la o facultate cu profil economic, comerț, tehnic (construcții),
juridic.
Workshop Nestle – Ce nu găsești în cărți despre Marketing și Comunicare ‐14:30
Speaker – Tulia Casvean, Group Brand Manager Beverages
Marketing și Comunicare? În #teorie ai tot citit și auzit despre acestea. Ești pregătit pentru o răsturnare
de situație?! Hai să vedem în #practică ce înseamnă fiecare. Te întâlnești și discuți deschis cu Tulia
Casvean, Group Brand Manager Beverages ‐Nestle doar la #buzzcampevent14. Înscrie‐te acum și
participă la workshop! www.buzzcamp.ro/event/bucuresti

BuzzCamp București ‐ Ziua 3 – BPO – 5 noiembrie
Conferință „Welcome to the bright side”
Să te faci plăcut oamenilor nu este un moft de arătat pe Facebook. Dorința ta poate să te ajute să obții
job‐ul mult visat sau să te mobilizeze și mai mult la actualul loc de muncă. Orice este mai simplu când cei
din jurul tău te plac! Participa pe 5 noiembrie la #buzzcampevent14 și află cum a reușit Marian Istoc –
Service Delivery Lead la Accenture să întoarcă situațiile dificile în favoarea lui! Asigură‐ți locul la
conferință aici: www.buzzcamp.ro/event/bucuresti
Highlights
Speaker ‐ Marian Istoc – Service Delivery Lead, Accenture
Sesiuni interactive BuzzCamp București, ziua 3
Companiile Accenture, TELUS International România, HP, Bitdefender și WNS România vor să te
cunoască. Aplică la workshop‐urile lor!
Innovation Leaders – WNS ‐ 12:00
Speaker ‐ Roxana Alexandrescu – Director Reurse Umane Europa de Est
Se spune că adevărata inovație înseamnă interacțiune, conflict, argumente, dezbateri. Hai s‐o întrebăm
pe Roxana Alexandrescu – Director HR WNS cum implementează liderii de la WNS inovația în cadrul
echipei și companiei. Ocupă‐ți un loc acum: www.buzzcamp.ro/event/bucuresti
Sunt așteptați toți studenții, dar cele mai mari șanse de angajare le au cei cu profil economic, litere și
limbi străine.

Workshop TELUS International România ‐ 12:00
Speaker i‐ Mihaela Croitoru – Recruitment Specialist TELUS International și Ligia Badea – Recruitment
and Sourcing Manager
Te‐ai gândit vreodată cum poți lucra mai bine în fiecare zi, fără să lași rutina să intervină? Vino la
workshop‐ul susținut de TELUS International România, ca să afli cum poți îmbina provocările zilnice cu
un stil de lucru creativ. Vei putea face astfel orice job, chiar și unul de la birou, mult mai interesant.
Înscrie‐te acum ‐ www.buzzcamp.ro/event/bucuresti
Sunt așteptați toți studenții, dar cele mai mari șanse de angajare le au cei care cunosc una dintre
următoarele limbi: franceză, italiană, spaniolă, portugheză, germană, olandeză, limbi nordice.
Workshop Accenture – Your career. Your adventure. ‐ 14:00
Speaker ‐ Diana Ionescu – Global Core HR Lead
Ești pregătit pentru marea aventură lansată de Accenture? Diana Ionescu – Global Core HR Lead vine să
te provoace să îți scoți din desagă toate skill‐urile pe care le ai. De “harta” carierei tale se ocupă
#Accenture la workshop‐ul „Your career. Your adventure”, la #buzzcampevent14. Înscrie‐te acum!
www.buzzcamp.ro/event/bucuresti
Sunt așteptați toți studenții, dar cele mai mari șanse de angajare le au absolvenții și masteranzii
vorbitori de limbi străine.
Workshop HP – How to be professional on Social Media ‐ 14:00
Speaker ‐ Sabina Sadoveanu – Talent Acquisition Consultant HP
Dacă ai fi un brand, ți s‐ar părea interactiv cum comunici în Social Media? Ai avea mulți fani? Dar printre
fanii tăi s‐ar regăsi și angajatori? După workshop‐ul HP de la BuzzCamp, o să ai cel puțin un angajator‐
fan. Înscrie‐te aici: www.buzzcamp.ro/event/bucuresti și interacționează cu Sabina Sadoveanu – Talent
Acquisition Consultant HP.
Sunt așteptați toți studenții, dar cele mai mari șanse de angajare le au studenții la facultăți cu profil
economic, de administrarea afacerilor și cunoscători ai limbii engleze.

Workshop Bitdefender – Technical Service Excellence – 16:00
Speaker ‐ Cosmin Zamfir – Technical Support TL Bitdefender
Ți se pare greu să obții performanțe în domeniul în care lucrezi? Cosmin Zamfir – Technical Support TL
Bitdefender vine la #buzzcampevent14 să îți împărtășească câteva hint‐uri despre cum poți excela în
industria software. Noi își păstrăm un loc, tu înscrie‐te acum! www.buzzcamp.ro/event/bucuresti.
Sunt așteptați toți studenții, dar cele mai mari șanse de angajare le au studenții care cunosc foarte bine
engleza și/sau germana la un nivel avansat.
Workshop HP – Are you the CEO of your career? – 16:00
Speaker ‐ Tomasz Krzuk – Customer Engagement Manager HP
Cariera ta este propriul tău business. E timpul să o manevrezi ca un adevărat “big boss”. Să gândești ca
un CEO te va ajuta să îți conturezi în #practică drumul pe care l‐ai schițat în teorie. Tips&tricks afli de la
Tomasz Krzuk – Customer Engagement Manager HP, la workshop‐ul HP de la #buzzcampevent14.
www.buzzcamp.ro/event/bucuresti
Sunt așteptați toți studenții, dar cele mai mari șanse de angajare le au studenții la facultăți cu profil
economic/ administrarea afacerilor și cunoscători ai limbii engleze.
Despre Inspire Group:
Inspire Group este compania specializată în servicii de employer branding și recrutare, organizatorul
evenimentului BuzzCamp, editorul proiectelor Great│co., World Wide Brands și realizatorul studiului
Most Loved Employers, alături de Mercury Research.
Pentru mai multe informații legate de proiectele de recrutare și dezvoltare personală organizate de Inspire Group puteți
contacta:
Miruna Neagu
Irina Mateescu
PR Executive, Inspire Group
Interim Marketing Director, Inspire Group
E‐mail: irina.mateescu@inspiregroup.ro
E‐mail: miruna.neagu@inspiregroup.ro
Telefon: 0722 218 380
Telefon: 0741 632 185

