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Vino la Cariere in Alb 2011 si afla cum poti adauga 5 zile 
saptamanii tale! 

 

Nu, nu avem o reteta speciala prin care o saptamana sa aiba 12 zile. Dar, dupa cum H. 
Jackson Browne te sfatuieste „gaseste locul de munca care iti place si vei adauga 5 zile 
fiecarei saptamani”, noi avem job-ul perfect pentru tine care iti va permite sa te 
bucuri de fiecare clipa a zilei! 

O cariera de succes inseamna pentru fiecare dintre noi altceva: fie recunostinta, fie un 
mediu de lucru provocator, fie un salariu mare, fie recunoastere internationala. Insa, 
drumul catre o cariera de succes are aceleasi indicatoare: 

Incredere in propriile forte 

Fii increzator in calitatile si aptitudinile tale! Domeniul medical este unul foarte 
dificil, unde deciziile tale influenteaza vieti. Tocmai de aceea iti place sa fii medic. De 
ce nu ai avea incredere ca iti poti gasi locul de munca potrivit dorintelor tale? Cel care 
sa te indrepte spre succes? Ia atitudinea de I can do it! si CV-ul tau in mana si vino 
la targ! 

Permanenta informare 

Daca vrei sa fii in top, daca vrei sa iti practici meseria cu profesionalism, trebuie sa fii 
in permanenta informat. Inovatiile medicale, cazurile colegilor tai, revistele de 
specialitate, totul iti sta la dispozitie ca tu sa iti dezvolti in permanenta cunostintele. 
Noi iti stam la dispozitie cu informatii despre unde poti profesa medicina in cele mai 
bune conditii si unde poti invata si practica medicina avand la indemana cea mai 
buna tehnologie! 

Conexiuni cat mai multe 

Stabileste conexiuni daca vrei sa fii cautat. Pentru a excela in activitatea ta medicala 
ai nevoie sa intri in contact cu oameni valorosi care sa te poata indruma inspre 
succes. Cu siguranta in practicile universitare pe care le-ai facut, ai intalnit un medic 
cu experienta care te-a inspirat si de la care ai invatat foarte multe lucruri sau care te-
au ajutat cu sfaturi in probleme delicate. In perioada rezidentiatului, acest lucru este 
esential. De ce sa nu ai parte de o experienta internationala, unde poti cunoaste 
sisteme de sanatate diferite, profesionisti medicali diferiti? Pentru asta ai nevoie si de 
conexiuni cu cei mai buni angajatori. Unde? La evenimentul dedicat tie, 
Careers in White! 

Pasiune in tot ceea ce faci! 

Daca ai ales acest domeniu, stii ca fara pasiune nu poti fi un bun medic. Dar ca 
pasiunea sa fie in permanenta sustinuta, ai nevoie si de un mediu motivant in care sa 
poti practica. Oamenii pe care ii tratezi, cazurile interesante, salariul atractiv, colegii 
deschisi, respectul care ti se arata, succesul cazurilor pe care le tratezi, toti acesti 
factori, in masura dorita de tine, sunt ceea ce iti sustin pasiunea si avantul in 
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practicarea medicinei. Daca nu mai simti entuziasmul, atunci trebuie sa iei atitudine. 
Poate un alt oras, poate o alta tara, poate un alt loc de munca este solutia. Vino sa afli 
care dintre solutiile pe care ti le punem la dispozitie sunt cele potrivite pentru tine. 

Determinarea de a inainta chiar si atunci cand nu ai rezultatul dorit 

Stii deja ca drumul catre a-ti atinge obiectivele cu succes nu poate fi lin. Are suisuri si 
coborasuri menite sa te ajute sa iti depasesti limitele si sa inveti mai mult. Poate ca 
asta este prima lectie pe care ai invatat-o in facultatea de medicina. Stabileste-ti 
obiectivele si in cariera ta. Descopera ce iti doresti si fa tot posibilul sa ajungi acolo. 
Chiar trebuie sa ajungi in India! Vino sa vorbesti cu cei de la Medicine Sans 
Frontieres sa vezi cum au strabatut ei lumea, ajutand oameni indiferent de culoarea si 
statutul lor, si castigand experienta vietii lor. 

Alegerea atenta a locului unde lucrezi 

Este foarte important, cu atat mai mult intr-un mediu solicitant, sa lucrezi cu oameni 
motivati, inteligenti si orientati catre viitor. Cu o astfel de echipa nu ai cum sa nu 
evoluezi. Pune-ti targeturi inalte, si lupta sa le atingi. Noi iti aducem angajatorii cei 
mai potriviti pentru a-ti oferi mediul de care ai nevoie pentru a ajunge acolo unde 
doresti. 

Provocarile – accepta-le si vei invinge! 

De ce unii au noroc mai mult decat altii? Pentru ca isi asuma riscuri, pentru ca 
accepta provocari. Daca succesul tau inseamna provocari mari, accepta-le cu 
incredere, si canalizeaza-ti toata energia si efortul spre a le depasi. Noi te sprijinim! 

Cand vrei sa ajungi in top, cand iti doresti ca munca ta iti aduca toate satisfactiile, 
compromisurile sunt iminente. Dar ceea ce Richard Wurmbrand spunea daca vrei 
sa faci numai ce-ti place, invata sa-ti placa tot ceea ce faci, nu se aplica in 
domeniul medicinei. Iti place sa practici medicina, dar alege locul potrivit in care 
cu adevarat sa iti placa tot ceea ce faci! 

Acum ai aflat de ce sa vii la Careers in White, evenimentul tau in domeniul 
medical! 

Unde? In orasul tau! Cand? In fiecare weekend din martie: 

• Cluj-Napoca, Casa de Cultura a Studentilor 4-5 martie 2011 

• Sibiu, Facultatea de Medicina “Victor Papilian” 6 martie 2011 

• Targu Mures, Hotel Continental 7 martie 2011 

• Iasi, Casa de Cultura a Studentilor 12-13 martie 2011 

• Bucuresti, Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila”, 
19-20 martie 2011 
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• Timisoara, Clubul Hyperion – Universitatea de Medicina si 
Farmacie “Victor Babes” 26-27 martie 2011 

 

• Sofia, Bulgaria – 1-2 Aprilie 2011 
• Plovdiv, Bulgaria – 3 Aprilie  2011 

• Budapesta, Ungaria– 9-10 April 2011 
• Atena, Grecia – 16-17 Aprilie 2011 

 

Si nu uita, participarea ta este GRATUITA! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


