
GREINER Austria si Grupul RECTICEL Belgia, în 1993, au pus bazele 
EUROFOAM, un joint venture 50/50%. 

Eurofoam România este o societate cu capital integral privat, ai carei 
acționari sunt Eurofoam BV din Olanda şi Eurofoam GmBH din Austria.

Grupul Eurofoam a avut în 2012, 39 de locații în Europa cu un numar de 
aprox. 1700 angajați iar cifra de afaceri a atins valoarea de 364 mil. €. 
În România cei peste 250 de angajați işi desfăşoară activitatea în 5 locații 
din tară: Sibiu, Bucuresti, Baia Mare,Piatra Neamț şi Craiova.

Eurofoam produce şi comercializează spume poliuretanice, �exibile şi 
tehnice, sub forma de blocuri, saltele şi piese debitate. 

Eurofoam oferă soluții �exibile pentru o gamă largă de aplicații: de la 
industria mobilei şi tapițerie, saltele, industria auto la soluții de acustică şi 
izolație fonică, medicină, sport, industria textilă. 

www.eurofoam.ro

 
Eurofoam -Internship 
Domeniu: Vânzări
Oras: Sibiu
Perioada: 6 luni
Aplica până la: 15 martie  2014
Posturi disponibile: 1

Prezentare companie



Vrei să capeți experiență? Să lucrezi într-un mediu dinamic si profesionist? 
Atunci noi te vrem în echipa Eurofoam de la Sibiu!

Cerințe:
Să �i organizat si perseverent în atingerea obiectivelor;
Să ai cunostințe medii de limbă engleză si Microsoft O�ce;
Să ai cunostințe generale de managementul proiectelor si marketing;

Activități desfasurate pe perioada internship-ului:
- prezentarea gamei de produse ale companiei aferente domeniilor
industriale;
- ofertare – preluare comenzi/contracte urmărire derulare 
(speci�cații/termene de plată/încasări);
- monitorizarea gradului de satisfacție 
a clientului după actul de cumpărare; 
- actualizarea bazei de date clienți;
- cercetare de piată, promovare produse

Avantaje:
Programul nostru te ajuta să te pregatesti 
pentru o carieră de succes.

Metoda de aplicare:
Trimite CV-ul pe adresa bianca.vintila@eurofoam.ro, 
alături de o scrisoare de intenție în care să dovedesti 
interesul tău pentru domeniul vânzărilor. 
Deadline: 15 martie 2014
Persoanele selectate vor � contactate telefonic pentru a participa la un interviu.

Internship Vânzări


