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BuzzCamp, proiect marca Inspire Group, cel mai longeviv eveniment din România dedicat dezvoltării 

personale, recrutării specializate și orientării în carieră pentru studenți și absolvenți, dă startul 

înscrierilor pentru cea de-a 15-a ediție. 

Evenimentul BuzzCamp, care din 2008 și până astăzi a pus față în față peste 100 de companii cu mai 

mult de 18,000 de participanți, va ajunge de această data în 9 orașe (București, Iași, Cluj, Timișoara, 

Brașov, Sibiu, Craiova, Bacău, Constanța) și, ca în fiecare an, se bucură de sprijinul celor mai mari centre 

universitare și de implicarea a peste 50 de organizații studențești. 

Ediția din această primăvară, BuzzCamp Career Series, vine ca o provocare pentru toți tinerii ambițioși, 

care vor să își construiască o carieră stabilă și frumoasă în domeniul pe care și l-au ales. 

Pentru că ne-am gândit la toți pașii necesari în atingerea unui vis, tinerii care se înscriu la BuzzCamp vor 

fi îndemnați de cei mai buni speakeri să se autodepășească și să împărtășească propriile ingrediente 

pentru șlefuirea unei cariere strălucite. Mai mult decât atât, cei mai mari angajatori vin 

la BuzzCamp pentru a discuta deschis cu fiecare tânăr care își dorește să se dezvolte personal și 

profesional în cadrul companiei preferate. 

http://buzzcamp.ro/event/
https://www.facebook.com/buzzcamp.ro/


Primele “episoade” din seria “Cariera ta începe la BuzzCamp” vor avea loc la București, în perioada 28-

31 martie. 

In prima zi, 28 martie, cea de Finance & Consulting vom dezbate în cadrul conferinței „Din pasiune sau 

pentru bani” direcțiile pe care le urmărește orice tânăr în drumul lui spre reușită, în funcție de nevoile 

pe care le are. Se angajează într-o companie DIN PASIUNE pentru munca pe care o întreprinde sau este 

nevoit să accepte un job care îi oferă un salariu atractiv, beneficii și deci, un confort? 

29 martie, ziua IT & Engineering, este dedicată discuțiilor despre „Soft skills vs. hard skills”. O să aflăm 

împreună cu ce arme trebuie să vină un tânăr la interviul pe care-l susține la compania preferată. Ce 

contează cel mai mult pentru un specialist în Resurse Umane – potențialul pe care-l vede în candidat, 

disponibilitatea, coeziunea cu echipa, pasiunea sau competențele tehnice? 

Pe 30 martie, ziua BPO, angajatorii vor sta față în față cu „Omul din spatele CV-ului”. Vom afla de la 

specialiști cât de importante sunt aptitudinile și abilitățile pe care le are un candidat și cât de importantă 

este experiența de lucru pe care o are. Ce cântărește mai mult – experiența acumulată sau omul din fața 

recruiterului? 

În ultima zi de BuzzCamp, 31 martie, ziua Consumer Relationship, vom juca adevăr sau provocare la 

conferința „Statut vs. satisfacție”. Vom afla ce este mai important pentru un angajat – titulatura pe care 

o dobândește sau postul urmărit în cadrul companiei dorite. Cât de împlinit este un tânăr dacă are o 

poziție de management într-o companie care nu este nici foarte mare și nici pe wishlist-ul său sau cât de 

 mulțumit și satisfăcut este în momentul în care are un post de junior în compania visurilor sale. 

Pe 7 aprilie, echipa BuzzCamp poposește la Iași. Cei mai tari speakeri ne vor împărtăși în cadrul 

conferinței „Step by step in lifelong learning” de ce trebuie să vrem să învățăm constant și să vrem din 

ce în ce mai mult de la noi. 

La Cluj, pe 12 aprilie, tinerii înscriși îi pot întreba direct pe cei mai mari angajatori cât de importante sunt 

calificările pe care le-au obținut. Cât de mult învățăm și cât aplicăm din cursurile de la facultate sau cât 

de mult ne perfecționăm în urma unui curs acreditat? La conferința „Certificări sau facultate?” aflăm 

dacă e relevant ca un candidat să aibă certificări care să confirme faptul că este apt pentru un anumit 

post sau dacă este de ajuns să aibă studii în domeniul său. 

„Job vs carieră” sau cu câtă plăcere venim la muncă, cât entuziam avem când auzim de noi proiecte, cât 

de mult ne implicăm. Actualul loc de muncă este un pas spre cariera dorită sau este doar un job care 

ne asigură costurile de viață? Despre toate acestea vom vorbi pe larg la Timișoara, pe 14 aprilie. 

Pentru că echipa BuzzCamp este nerăbdătoare să afle despre experiențele de la primul loc de muncă, ne 

întâlnim la Brașov, pe 19 aprilie, să concepem împreună un „Ghid de supraviețuire la primul job”. 



Stă personalitatea la baza unei cariere? Caracterul este ingredientul principal în drumul spre carieră? În 

cadrul conferinței „Personalitatea și cariera – prieteni sau inamici?” de la Sibiu (21 aprilie), vom 

descoperi împreună cum ne influențează personalitatea cariera. 

Pentru că inovația este principala cale către câștig, iar fiecare dintre noi vrea să devină cea mai bună 

versiune a sa, discutăm liber despre „Inovația și motivația la locul de muncă” la Craiova, pe 26 aprilie. 

Fiindcă noi suntem de părere că țelul fiecăruia ar trebui șă fie învingerea ultimei performanțe, ne 

întâlnim la Bacău, pe 5 mai, la conferința „Competitivitatea în carieră” să discutăm pe larg despre 

competiție. 

„Work-life balance” sau work-life choices? La BuzzCamp Constanța (10 mai) îi întrebăm pe cei mai buni 

speakeri cum au reușit să creeze un echilibru între viața de la locul de muncă și viața din afara biroului. 

Avem în tolbă multe surprize pentru toți cei care ni se alătură și cu care o să construim un întreg “serial” 

despre carieră. Participarea la BuzzCamp este gratuită, însă locurile sunt limitate și necesită o înscriere 

prealabilă pe site-ul www.buzzcamp.ro/event.  

 

Inspire Group deține agențiile care organizează evenimentele: BuzzCamp, Business^Girls și Caravana 

Culturală. Este inițiatorul studiului Most Loved Employers, publisher-ul proiectelor Great|Co. și World 

Wide Brands și dezvoltatorul site-ului de recrutare buzzjob.ro. 

http://www.buzzcamp.ro/event
http://www.inspiregroup.ro/
http://www.buzzcamp.ro/event/
http://inspiregroup.ro/business-girls/
http://caravanaculturala.inspiregroup.ro/
http://caravanaculturala.inspiregroup.ro/
http://mostlovedemployers.inspiregroup.ro/
http://greatco.inspiregroup.ro/
http://inspiregroup.ro/portfolio/world-wide-brands/
http://inspiregroup.ro/portfolio/world-wide-brands/
http://inspiregroup.ro/portfolio/world-wide-brands/

