
 

 
 
 

-----Original Message----- 

From: Emil Rusu 

Sent: 11 December, 2014 1:29 AM 
To: Alisa | Promo International 

Subject: Re: Rugaminte 
 
 
Buna Alisa, 
  
Cred ca e o idee foarte buna sa postati parerile persoanelor ce au plecat la lucru in strainatate prin Promo 
International. Pentru multi e un pas mare si trebuie cantarit foarte bine, iar daca hotararea este de a lucra in 
strainatate e f. important sa pleci in siguranta si la conditii pe care le stii anterior. Feed back-urile clientilor pot 
inclina balanta intr-o parte sau altora. 
  
In cazul nostru pot sa spun ca am stat si am analizat optiunea foarte mult, mai ales ca plecam de la locuri de 
munca stabile, insa nu destul renumerate pentru a ne realiza anumite dorinte.  
Conditiile de lucru specificate la interviu au fost respectate de angajator si pentru noi faptul ca ni s-a raspuns la 
toate intrebarile legate de locul de munca si locatie, ne-a ajutat sa ne facem o idee foarte aproape de realitate 
inca dinainte sa plecam de acasa . 
  
Pot sa spun ca Promo International si-a respectat promisiunile si chiar daca procesul de recrutare a durat destul 
de mult, dat fiindca am refuzat doua oferte, in final am plecat atat eu cat si sotia in acelasi timp la acelasi 
angajator. Nu am ce sa reprosez si nici nu cred ca se putea mai bine decat atat, direct din tara ( contract pe 
perioada nedeterminata, cazare ok si destul de acceptabila ca pret, renumeratie buna comparative cu cheltuielile 
destul de mici de aici, etc). Desigur sunt si lucruri mai putin perfecte aici dar nu tin de activitatea Promo 
International. Dar cel mai important e ca le-am luat in calcul si pe acestea cand am luat decizia de a accepta 
oferta. 
  
Acum dupa 4 luni de cand am plecat ( august 2014) suntem aproape sa ne indeplinim obiectivele pentru care am 
venit si ne gandim la urmatorul pas. Acum ne gandim daca sa ne intoarcem acasa in perioada urmatoare sau sa 
ramanem in Marea Britanie la angajatorul prezent sau in alt oras) . Asta deoarece partea financiara a motivului 
pentru care am plecat e pe cale sa se rezolve in cateva luni. Ramane sa ne decidem daca vrem sa gustam mai 
mult din ceea ce inseamana viata din Marea Britanie sau dimpotriva nu .... :) 
  
Multumesc . 
 
 


