COMUNICAT DE PRESĂ
Fundația Măreție și Talent organizează pentru Clubul Tinerilor Experți Contabili din România
Miss Expert Contabil – povestea mea de succes
ediția I, 12 decembrie 2013, ora 19:30
RIN GRAND HOTEL BUCUREȘTI
Clubul Tinerilor Experți Contabili din România a început ca un proiect de suflet și a fost creat, la inițiativa Directorului General CECCAR, dna. Daniela
Vulcan, sub egida Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, ca un instrument de asistenţă şi informare dedicat promovării şi
dezvoltării tinerilor profesioniști contabili din România având ca principal obiectiv participarea la dezvoltarea tinerilor absolvenţi pe parcursul primilor ani
de activitate profesională.
Ne propunem ca acest Club să devină o comunitate în care tinerii profesionişti contabili şi cei care aspiră la statutul de expert contabil să găsească
răspunsuri şi consiliere pe probleme care reprezintă provocări sau oportunităţi profesionale, facilitând, în acelaşi timp, crearea unei reţele de comunicare,
de informare şi schimb de experienţă care sunt vitale pentru o carieră de succes în domeniul contabil.
Mai multe informații sunt disponibile la adresa http://club.ceccar.ro/
Nici un proiect al Clubului nu ar fi posibil fără susținerea Fundaţiei Măreţie şi Talent care, în contextul obiectivelor sale de a sprijini eficient tinerii şi
afirmarea mai puternică a profesioniștilor din toate domeniile, prin potențarea talentelor lor pe întreaga arie a creației umane, se implică activ și sprijină
promovarea imaginii tinerilor Experți Contabili membri CECCAR, inclusiv a stagiarilor, pentru schimbarea percepţiei asupra contabililor, în mediul social şi
economic din ţara noastră, unde este din ce în ce mai greu pentru membrii noştri să se afirme şi să muncească, în mare parte tocmai din lipsa unei
strategii care să îi ajute să-şi găsească mai uşor un loc pe piaţa serviciilor

În seria inițiativelor dedicate tinerilor profesioniști contabili se încadrează și prima ediție a
concursului MISS EXPERT CONTABIL, ce va avea loc pe 12 decembrie a.c. la București, Rin
Grand Hotel, sala București, începând cu ora 19.30
În acest context, toți tinerii membri ai CECCAR (Experți contabili / Contabili Autorizați și Stagiari
cu vârsta până în 40 de ani) sunt așteptați la un eveniment unic prin misiunea pe care și-o propune și
prin abordare: o seară magică, plină de surprize plăcute unde participanții pot beneficia de pachetele
speciale pe care le pregătesc partenerii noștri la standurile expoziționale.
Miss Expert Contabil – povestea mea de succes poate fi despre orice tânără profesionistă cu o
minte deschisă, un suflet frumos și o înfățișare pe măsură. Căutăm ambasadoarea CECCAR pentru
anul 2014 pentru a adăuga poveștii sale rânduri ce caracterizează puterea, inteligența, feminitatea și
mândria de a fi tânăr Expert contabil.
Toate concurentele vor beneficia de machiaj profesional, coafură specială, ținută
spectaculoasă și consultanță de specialitate în ziua evenimentului. Câștigătoarea va primi
cadou rochia pe care o va purta, un weekend romantic de 5* la munte și…surprizele nu se
opresc aici!
Juriul va fi format din persoane publice, reprezentanți ai partenerilor evenimentului și prezidat
de dna. Daniela Vulcan, Director General CECCAR
Accesul la eveniment va fi permis exclusiv membrilor CECCAR vizați, pe baza înregistrării prealabile, in termenul limita menționat în invitație.
Locurile sunt limitate, iar participanții sunt înregistrați în ordinea primirii confirmărilor. Termen limită pentru înregistrare: 26 noiembrie 2013
Pentru înregistrare și/sau detalii suplimentare: e-mail: club@ceccaro.ro web: http://club.ceccaro.ro/

Mulțumim partenerilor noștri:

