
  INTERNSHIP 2020 

 

 

Design sales policies and processes for the Romanian market, in line with Liberty 
Steel Continental Europe strategy / 

Proiectarea politicilor și proceselor de vânzare pentru piața românească, în 
conformitate cu strategia Liberty Steel Continental Europe 

  
Solicitant 

Departament : Comercial Numele solicitantului : Marian-Sorin BOGDAN 

Sectie : Sales Romania 
Functia : Country Head Romania 
 

Date privind stagiul de Internship 
 

Perioada de derulare : 13.07.-24.09.2020 Durata stagiului : 2,5 LUNI 

• Descrierea proiectului (scop) : Design sales policies and processes for the Romanian market, in line 
with Liberty Steel Continental Europe strategy/ Proiectarea politicilor și proceselor de vânzare pentru 
piața românească, în conformitate cu strategia Liberty Steel Continental Europe 

• Obiectiv: Expand and structurate procedures and workflows of all processes involving Romania Sales 
Team/ Extinderea și structurarea procedurilor și fluxurilor de lucru ale tuturor proceselor care implică 
echipa de vânzări a României 

• Descrierea principalelor activitati ale internului : 

• Assess current work models/Evaluarea modelelor de lucru curente 

• Adapt current procedures to actual needs of the team/Adaptarea procedurilor curente la 
nevoile actuale ale echipei 

• Define timeframe of document flows, create synergies between processes/Definirea 
intervalului de timp al fluxurilor de documente și crearea sinergiilor dintre procese 

• Use transversal knowledge to import and afterwards build upon to create new flux of 
policies/Utilizarea cunostintelor transversale pentru a importa și ulterior sa poate fie baza 
pentru a crea un nou flux de politici 

• Modus operandi overview and strategic changes to ensure swiftness/Prezentare generala 
a modului de operare si modificarile strategice pentru a asigura rapiditatea 

• Livrabil de proiect (la finalul Scolii de Vara): Adapted procedures for all working process /Adaptarea 
procedurilor pentru toate procesele de lucru 

 
Profilul internului 

Nivel de studii : absolvent sau an final 

 
Specializare : Marketing 

Cerinte specifice : commercial awareness, communication skills, numerical skills, IT skills 
(Office)/cunostinte comerciale, abilitati de comunicare; abilitati numerice; IT skills (Office) 
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