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Sala Polivalenta 

15-16 oct 2019 

11.00-18.00 

 

Târgul de Cariere Cluj, cel mai amplu eveniment de recrutare din Transilvania, revine în 
15 și 16 octombrie 2019, cu o nouă ediție. Pregătește-te pentru o experiență completă: 
locuri de muncă din cele mai căutate domenii, conferința I Love my Job – Autumn Talks, 
networking area, training sessions și speed challenge-uri. 

Parteneri: Bosch Automotive, Genpact și Wellcode 

ProgramuI l love My Job - Autumn Talks 

15 Octombrie: 13:00-17:00  

 Gabriela Suciu | Producător – Distribuitor Film – Marketing analyst 
 Victor Miron | Fondator Cărțile pe Față 
 Vladimir Agachi | Dirijor 

https://www.targuldecariere.ro/companii/bosch-automotive
https://www.targuldecariere.ro/companii/genpact
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 Nicoleta Azoitei | Senior HR Business Partner, Genpact Cluj  | Associate Member 

CIPD 
 Valeriu Andriuță | Regizor, producator si actor roman 
 Andreea Marin 

16 Octombrie: 13:00-17:00 

 Răzvan Cherecheș | Professor at Babes-Bolyai University, Romania & Public 
Speaking Trainer 

 Sutea Andrei | Manager Logistica Planificare Bosch Automotive 
 Anda Culiser | Organizator Festivalul GhibStock 
 Costel Patrășcan | Caricaturist 
 Charles Wratto | Președinte și fondator Center for Peace and Violence 

Prevention (CPVP) 
 David Todoran | Solist David&The Six Martini  

Workshop-uri de dezvoltare profesională 

 Designer de Interior: Carieră sau Hobby? Primii pași în domeniu - Atelierele 
ILBAH - Aplică aici!  

 Workshop Fotografie: Cum transformi pasiunea în meserie - Atelierele ILBAH -
 Aplică aici! 

 Marketing online: De la urmăritor la cumpărător - Atelierele ILBAH - Aplică aici! 
 Workshop Design Floral - Descoperă Arta Florală - Atelierele ILBAH - Aplică 

aici!  
 3D Studio Max - Vizualizări Arhitecturale - Atelierele ILBAH - Aplică aici! 
 Workshop Croitorie: #ItsSewingTime - Atelierele ILBAH - Aplică aici! 
 Trei pași spre o afacere de succes - Atelierele ILBAH - Aplică aici! 
 Workshop Design Vestimentar: Este timpul sa devii designer! - Atelierele ILBAH -

 Aplică aici! 

Accesul publicului este permis doar cu aplicația sau CV-ul eJobs. 

https://www.facebook.com/events/391180781577546/
https://www.facebook.com/events/903557210021158/
https://www.facebook.com/events/796031294188422/
https://www.facebook.com/events/920898258270766/
https://www.facebook.com/events/920898258270766/
https://www.facebook.com/events/442507303072385/
https://www.facebook.com/events/432654957386605/
https://www.facebook.com/events/603248480210611/
https://www.facebook.com/events/603248480210611/
https://www.ejobs.ro/
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Companii 

Parteneri Conferință 

 
Genpact Romania angajează indiferent 
de nivelul de experiență. Vezi rolurile 
deschise în cadrul companiei!    

Noi suntem GENPACT - o companie 
globala de servicii profesionale, ce pune 
accent pe transformare. 

Gandim prin design. Visam lumea 
digitala. Rezolvam problemele cu date. 
Re-imaginam procesele si inovam 
continuu. Transformarea se 
intampla aici. 

In acest an Genpact va avea roluri 
deschise in birourile din Cluj-Napoca 
atât pentru persoanele aflate la 
începutul carierei, cât și pentru cei cu 
experiență în domenii precum 
contabilitate, customer support, achiziții, 
desktop și server support. Momentan 
compania caută vorbitori de germană, 
franceză și alte limbi europene. 

Cultura Genpact promovează invățarea 
continuă si creează un mediu in care 
angajații au multiple oportunități de 
dezvoltare, incurajându-i să rămana 
curiosi si flexibili, să experimenteze idei 
si proiecte noi, să se reinventeze si mai 
ales să vină cu placere la muncă in 
fiecare zi. 
 
Genpact ofera cursuri și workshop-uri 
dedicate angajaților cu teme variate, in 
functie de domeniu de activitate, la care 
adaugam si sesiuni de project 
management, gândire strategică si 
comunicare.  Anul trecut in cadrul 
Genpact Romania s-a inregistrat un 

numar de 60800 ore de training, atat la 
clasa, cat si on-line. 

Vrem ca munca în compania noastra să 
se traducă printr-o experiență atractivă 
și complexă. Prin toate activitățile 
derulate, ne dorim să participăm activ la 
dezvoltarea profesională și personală a 
fiecărui angajat.  Astfel ca performanta 
oamenilor nostri este sustinuta de 
pachete salariale atractive, o serie 
importantă de beneficii și un mediu de 
lucru dinamic, a spus Shibu Nambiar. 

Anul acesta vom duce conceptul de 
clădire “verde” 100% Genpact, la Cluj 
Napoca, a spus Laura Popa, Genpact 
VP Infrastructure Leader Europe & 
Americas. 

Pe langa renumeratia lunara in 
categoria beneficii, incadram si altele, 
precum: asigurare de viață, asigurare 
medicală în cadrul rețelei private 
“Regina Maria”, bonuri de masa și 
reduceri pentru o gamă largă de servicii 
si produse.  

Aplică la joburile Genpact accesând 
următorul 
LINK (http://youyourself.ro/apply-now/) 
și rămâi la curent cu noutățile companiei 
pe pagina oficială de 
Facebook (https://www.facebook.com/G
enpactRomania/).  

 

 

 

Grupul Bosch este prezent pe piaţa din 
România de 25 de ani şi numără 
aproximativ 7800 de angajaţi în patru 
entităţi. În anul 2015, Bosch a înregistrat 
un volum de vânzări de 272 milioane de 
euro pe piaţa din România. Pe lângă 
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centrul de cercetare – dezvoltare din 
Cluj şi unităţile sale de producţie pentru 
Soluţii de mobilitate din Cluj şi din Blaj, 
Bosch mai operează şi o unitate de 
producţie de tehnică liniară, localizată 
de asemenea în Blaj, precum şi un 
centru de servicii de externalizare a 
proceselor de afaceri (BPO) în 
Timişoara. În Bucureşti, Bosch 
operează un birou de vânzări pentru 
produsele diviziilor Soluţii de mobilitate, 
Bunuri de larg consum şi Tehnologie 
pentru construcţii şi energie.  În plus, o 
filială a BSH Hausgeräte GmbH, activă 
pe piaţa electrocasnicelor, are sediul, de 
asemenea, în capitala ţării. 

În locaţia din Blaj contribuim la 
îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor 
prin produsele din domeniile tehnicii 
liniare, al sistemelor de control al 
şasiului şi controlul transmisiei. 
Creativitatea noastră se afla la baza 
soluţiilor tehnologice noi care se traduc 
în cele mai bine vândute produse. 
Suntem lideri în domeniul inovaţiei. 

Pentru ca suntem o companie care 
investeşte în dezvoltarea profesională a 
colegilor prin Inovaţie şi Educaţie, 
punem la dispoziţie un mediu de lucru 
profesionist alături de ingineri cu 
experienţă în domeniu, programe pentru 
studenţi şi Internship-uri. 

Colegii noştri se bucură de un pachet de 
relocare sau transport, flexibilitatea 
programului de lucru şi diverse activităţi 
after work organizate prin programul 
Living in Blaj. 

Motivaţia noastră este ”Tehnică pentru o 
viaţă”: ne dorim ca produsele noastre să 
genereze entuziasm, sa sporească 
nivelul calităţii vieţii şi să ajute la 
conservarea resurselor naturale. 

 Aşteptăm CV-ul tău la 
adresa  www.bosch-career.ro  

 

 

 

Învață programare și obține un job în 
domeniu! 

Drumul de la zero la angajare nu e ușor. 
Ce faci când vrei să lucrezi în 
programare, dar experiența ta de muncă 
e într-un domeniu complet diferit? E 
posibil să o iei de la început și să obții 
un job? 

Am creat programul de mentorat în 
programare pentru cei ca tine. La 
WellCode, te ajutăm să îți antrenezi 
gândirea logică de care ai nevoie în 
domeniu și să înveți să construiești 
aplicații reale. 

Îți pui o baza solidă în programare încă 
de la început - pe WellCode înțelegi ce 
face fiecare linie de cod pe care o scrii. 

Înscrie-te gratuit și învață să deprinzi 
încredere în codul tău! www.wellcode.ro 

https://wellcode.ro/
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Companii Premium 

 
În cei peste 100 de ani de existență, 
inovația a fost în codul genetic Michelin. 
De la anvelopa radială, la anvelopa care 
reduce consumul de combustibil si până 
la anvelopele de camion cu cipuri 
incorporate pentru o monitorizare mai 
bună, Michelin se angajează să 
contribuie la viitorul unei mobilităti 
sustenabile. 
 
 

În România, Michelin și-a început 
activitatea în anul 2001, investind de-a 
lungul anilor peste 400 de milioane de 
euro.  
Activitatea Michelin România este 
dinamică și diversă, păstrȃnd trendul 
ascendent atât prin numărul angajaților 
– peste 4000 de persoane, cât și prin 
ariile profesionale acoperite –  20 de 
domenii de activitate diferite și peste 
300 de tipuri de posturi. Alături de cele 3 
fabrici din România: una în Florești, 
Prahova și două în Zalău, în ultimii 3 
ani, sediul Michelin de la București s-a 
extins, devenind centru european pentru 
servicii: achiziții, finanțe, logistică, 
administrarea vanzărilor sau resurse 
umane.  
Headquarter-ul Michelin pentru Europa 
Centrală se află, de asemenea, la 
București. Activitățile desfășurate în cele 
20 de țări europene de care ne ocupăm 
sunt foarte variate. Cei aproximativ 
14000 de angajați din Regiunea Europa 
Centrală lucrează în 6 unități de 
producție, în comerț,  shared services 
sau hărți și ghiduri. 
  

Pentru susținerea activităților din 
România, Michelin recrutează profile 
diferite, de la operatori la management, 
de la business la tehnic. Suntem 
organizați astfel încât să acompaniem 
integrarea în companie atât a 
debutanților, cât și a celor cu experiență, 
fiind interesați să avem competențe și 
abordări variate. Ne interesează 
candidații care au absolvit Automatică 
sau Mecanică, dornici să isi 
construiasca o cariera in domeniul 
industrial. Am conceput pentru ei 
pachete de relocare atractive și 
parcursuri interesante de carieră. 

Hai să ne cunoaștem ! 
  
jobs.michelin.com 
https://michelin.talentspotting.com/home 
Email Zalau : recrutare-
externa.zal@michelin.com 

 
Emerson is where technology and 
engineering come together to create 
groundbreaking and innovative solutions 
for of our customers in industrial, 
commercial, and residential markets. 
Our solutions have a major impact on 
some of the most critical aspects of our 
lives, such as: food quality and 
sustainability, human comfort, IIoT, 
renewable energy, and the efficient use 
of the world’s most valuable resources. 

Established in 2006 in Cluj, our Campus 
is the largest Emerson site in Europe. 
We have more than 2600 colleagues, 
with wide-ranging and extensive 
expertise in: engineering, research & 
development, customer care, finance, 

http://jobs.michelin.com/
https://michelin.talentspotting.com/home
mailto:recrutare-externa.zal@michelin.com
mailto:recrutare-externa.zal@michelin.com


 

 

PAGINA 6 
Stagii de practică pentru studenți 

Cod Contract: POCU/90/6.13/6.14 -108786 

 
IT, supply chain, HR, legal, training, 
technical support and more. 

 

By recruiting the best talent and 
investing in our people’s development, 
we created a safe climate of 
collaboration, customer focus and 
continuous improvement.  

 
Ensuring the continuity of today’s and 
tomorrow’s vital applications 

Digital transformation is creating 
extraordinary growth for your business, but 
it also places extraordinary pressure on 
your IT systems. 

As Architects of Continuity™, Vertiv ensures 
your digital infrastructure runs continuously 
and evolves as your business changes. 

As industry experts and Architects of 
Continuity, we collaborate with our 
customers to envision and build 
future-ready infrastructures. We leverage 
our portfolio of hardware, software, 
analytics, and services, to 
ensure our customers’ vital applications run 
continuously, perform optimally, and scale 
with business needs. 
 

 

Data Centers: Hyperscale, Enterprise, 
Distributed IT/Edge, Colocation and 
Cloud 
Communication Networks: Macro 
Site, Central Office, Small Cell and 
Data Center 
Commercial and Industrial: Healthcar
e, Manufacturing, Rail/Mass Transit, Po
wer Generation and Oil and Gas 

 
As the world's leading student and youth 
travel company, we've been creating 
unforgettable adventures for awesome 
people since 1979. Today we send over 
2 million customers away on trips each 
year, which requires a LOT of work from 
a LOT of talented people. 
 
We have over 2,000 people working 
across the world, speaking over 65 
languages and have major offices in the 
United Kingdom, Australia, New 
Zealand, Japan, Singapore, Thailand, 
Germany, Switzerland, Austria, 
Romania, South Africa and the United 
States of America. 

If you love to travel, are comfortable 
being packed off to incredible parts of 
the planet on work trips and can make a 
decent cuppa, then we want to hear 
from you. Here's what life is like as an 
STA Traveller. 

STA Travel HQ in Romania 

It’s all about pace, challenge and 
change at our head office. With hubs 
located across the globe, we support the 
STA Travel store network with IT, 
Operations, HR, Finance, Digital, 
Commercial and Customer Services 
functions. We have one of the most 
diverse workplaces in the world and are 
always on the lookout for talented 
people to join our team. We're always 
"customer obsessed" which means 
providing the best service experience 
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 possible to our sales staff and 
customers. 

https://www.statravel.co.uk/work-for-
us.htm 

 
ARRK Research & Development SRL is 
part of the internationally recognized 
ARRK Engineering Division. 

With our location in Cluj-Napoca, which 
was founded in 2007, we are an 
important constant within the ARRK 
Engineering Division. The Engineering 
Division of the global ARRK Group is 
the go-to specialist in product 
development. For 50 years, we have 
been supporting our customers as a 
leading development partner in the 
areas Design, CAE & Simulation, Test & 
Validation and Electric & Electronics. 

The facilities of the globally active ARRK 
Engineering Division are located in 
Germany, Romania, the UK, Japan and 
China.  

  

 
Banca Transilvania:  La Banca 
Transilvania, ai ocazia să faci parte 
dintr-o poveste românească de succes. 
Aceasta e la fel de tânără ca şi tine: 

povestea a început acum 25 de ani, în 
Cluj-Napoca, cu 13 colegi şi o 
sucursală. 
 
BT este astăzi cea mai importantă 
bancă din România, cu activitate 
organizată pe trei linii de business - 
Retail, IMM şi Corporate - şi aproximativ 
3 milioane de clienți. Ne axăm zi de zi 
pe digitalizare și #easybanking. 

În echipa Zânului suntem peste 8.000 
de colegi, iar de-a lungul timpului, 
pentru 1.600 dintre noi, BT a fost primul 
loc de muncă. Ne bucurăm să fim în top 
10 cei mai mari angajatori în 
economie (Capital Media Production, 
2019) şi în top 3 cei mai buni 
angajatori din România (Bestjobs, 
2018). 

Pe lângă banking, ne implicăm în viața 
comunității şi susținem programe de 
educație financiară şi antreprenorială, 
sportul, cultura, arta, dar şi cauzele 
sociale. Clujul Are Suflet, BT Club, 
EMBA University of Hull, voluntariat 
pentru acțiuni de împădurire sunt doar 
câteva dintre proiectele care vorbesc 
despre BT - human banking. Și nu 
putem uita că suntem banca 
festivalierilor la Untold, Electric Castle și 
Summerwell.  
 
Viziunea BT? De a deveni o bancă tot 
mai bună pentru echipă şi pentru clienți. 
Cu respect, pasiune şi idei noi, susținem 
responsabil vise care se transformă în 
realizări. 
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Office Depot is the number one re-seller of 
workplace products and services in Europe, 
active in 30 European countries, with 
subsidiaries in 14 of them, including Romania. 
Our two main brands, Office 
Depot and Viking offer our customers a very 
wide range of stationary items and office 
equipment, which need to be paid either once 
orders are placed (payment upfront) or 
according to agreed payment terms (payment 
at a later date/ invoice payment). 
 
In Cluj-Napoca, Office Depot is a Shared 
Service Center responsible for processes 
such as Credit and Collection, Cash 
Application, Accounts Payable, Project 
Management, Master Data Management, 
Data Management Services and e-Business 
throughout 12 European countries, in 6 
foreign languages. With an amazing team of 
over 400 associates, we have a large variety 
of roles in which you can contribute to the 
success of the business and also have fun. 
Join our team! Visit our website: 
www.officedepot.ro 
 

  
De'Longhi este o companie italiană, 
lider global pe anumite segmente în 
producția de aparate electrocasnice. 
Succesul continuu al brandului 
De'Longhi se datorează echipei noastre 
pe care o caracterizează spiritul 
inovator, energia unică şi nu în ultimul 
rând atitudinea orientată mereu spre 
reuşită. 
 
Indiferent de locatia de productie, 

consumatorul De’Longhi trebuie sa 
recunoasca o calitate deosebita a 
produselor noastre:  
Made in Romania -> Made by 
De’Longhi, iar fiecare dintre noi 
suntem  responsabili de atingerea 
acestui obiectiv. 
 
Suntem imaginativi și entuziaști. 
Demonstrăm mereu putere de caracter 
prin faptul că suntem o resursă infinită, 
când vine vorba de inventivitate şi 
aplicabilitate practică, și suntem mândri 
să ne punem numele pe produsele din 
casele oamenilor:  
"Fiecare experiență De'Longhi vine cu 
ceva special". 

 
Asteptam CV-ul tau pe adresa de 
mail recrutare.ro@delonghigroup.co
m. 
Mai multe detalii despre posturile 
disponibile: https://www.ejobs.ro/compa
ny/de-longhi-romania-srl/292062 
Tel: 0364/137.300 / 0364/137.300 

  
O idee frumoasă devenită un business 
de succes și inovator – aceasta este 
povestea EnergoBit, care azi oferă 
soluția completă în electricitate: audit 
energetic, consultanță în programe de 
eficiență energetică și energii 
regenerabile, proiectare și servicii de 
inginerie specializate, antreprenoriat 
pentru instalații electrice complexe, 
producție de echipamente de medie și 
joasă tensiune, aparate de iluminat, 
operare instalaţii energetice. 

http://www.officedepot.ro/
https://www.targuldecariere.ro/companii/de-longhi
https://www.targuldecariere.ro/companii/de-longhi
https://www.ejobs.ro/company/de-longhi-romania-srl/292062
https://www.ejobs.ro/company/de-longhi-romania-srl/292062
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 Înființată în anul 1990, compania s-a 
dezvoltat în permanență, ajungând să 
aibă peste 700 angajați, din care peste 
200 ingineri specializați, compania fiind 
unul dintre liderii autohtoni în domeniul 
electro-energetic. 

  
 

 
În Cluj, Bosch operează o unitate de 
producţie pentru componente 
electronice auto din anul 2014. În cadrul 
fabricii funcţionează, din 2017, şi un 
Centru de Training cu săli de instruire 
moderne şi laboratoare de ultimă 
generaţie, dedicat formării elevilor din 
cadrul sistemului de învăţământ dual, 
dar şi pentru dezvoltarea continuă a 
angajaţilor Bosch. 
 
La fabrica Bosch Cluj, compania 
produce componente electronice de 
control pentru domenii precum siguranţă 
şi confort sau asistenţă la condus, cum 
ar fi unităţi de control electronice pentru 
sistemul de propulsie eBike, pentru 
asistenţă la parcare, dar şi unităţi de 
control pentru motor şi pentru airbag. 
 
Pentru creşterea competitivităţii şi 
eficientizarea producţiei, Bosch a 
implementat în locaţia din Cluj soluţii de 
Industrie 4.0, cum ar fi MES 
(Manufacturing Execution System). 

 
TenarisSilcotub is a leading Romanian 
producer of small diameter seamless 
pipes used in the mechanical industry, 
automotive, oil and gas, chemical and 

petrochemical industry, and power 
industry. TenarisSilcotub can design, 
manufacture and supply a wide range of 
seamless tubes according to customers 
requirements, in order to meet the most 
sophisticated demands and to provide 
technical assistance and product 
development, logistic services and just-
in-time delivery and personalized stock 
management. Our locations in Romania 
are: Zalău, Câmpina, Călăraşi, Cluj-
Napoca, Ploieşti, Bucureşti.  
 
 

 
Cora Romania, parte a grupului Louis 
Delhaize, este unul dintre cele mai 
dinamice branduri de retail. Primul 
magazin cora s-a deschis in Romania, 
in 2003, in cartierul bucurestean 
Pantelimon. Au urmat apoi cora 
Lujerului, Cluj-Napoca, Sun Plaza 
Bucuresti, Baia Mare, Drobeta Turnu 
Severin, Constanta City Park, Bacau, 
Soseaua Alexandriei-Bucuresti, 
Constanta Bratianu si Ploiesti. 

In 2003, am lansat platforma cora.ro, 
fiind primul mare lant comercial cu 
livrare tip drive din Romania. Astazi, 
reteaua punctelor coraDrive 
functioneaza din Bucuresti. Serviciul 
cora.ro cu livrare la domiciuliu este 
disponibil in Bucuresti, Constanta, Cluj, 
Bacau, Ploiesti si localitatile limitrofe. 
Filosofia cora Romania ii are in centru 
pe consumatori, carora le ofera o gama 
variata de produse, la preturi accesibile. 

Aproximativ 5.000 de persoane lucreaza 
astazi pentru cora in Romania.  
Ii asteptam sa se alature echipei noastre 
pe toti cei care doresc sã-si 
construiasca o cariera, intr-un mediu de 
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lucru profesionist, cu posibilitati de 
promovare! 

  

 
Oras: Târgu Mureș 
Industrie: Turism 
Operations Consultant Cluj Napoca 

Aplică 

 

WebBeds is the world’s second 

largest accommodation supplier to 

the travel industry operating its 

B2B travel business through; 

Sunhotels, JacTravel, FIT Ruums, 

Lots of Hotels and Destinations of 

the World. WebBeds provides our 

global network of travel trade 

partners with the choice of 
200,000 hotels in nearly 10,000 

destinations. Customers can access 

this huge choice of inventory, 

ranging from city-centre 

international chain hotels to 

independent beach properties, via 

market-leading booking websites 

or an API deployed in hybrid Azure 

cloud environment and are 

currently engaged in a series of 

substantial ongoing development 

projects. Clients can also access 

transfer services in 950 
destinations, and thousands of tour 

guide excursions and attraction 

tickets. 

WebBeds also provides tailor-

made travel arrangements for 

groups of all sizes covering leisure, 

special interest, education and 

MICE. 

WebBeds is a subsidiary of 

WebJet Limited (ASX: WEB) - an 

ASX 200 listed company operating 

a leading digital travel business 
with over AUD$1.9 billion in total 

turnover enabling customers to 

compare, combine and book the 

best domestic and international 

travel flight deals, travel insurance 

and car hire worldwide, alongside 

the above.  
 

 
E.ON este mai mult decât oportunitatea 
de a te bucura în CV-ul personal de 
reputaţia unui angajator din top global 
Fortune 500 şi de premizele unei cariere 
solide, pline de beneficii. Este despre 
apartenenţa la o comunitate energică de 
colegi cu istorie şi experienţe în industrii 
diverse, care au în comun forţa, spiritul 
social, privirea inainte, şi mai ales – 
faptul că te poţi baza pe ei. 

E.ON este pentru cei care vor libertatea 
de a transforma o industrie şi au 
capabilitatea de a face ce şi-au propus. 

Ne place să definim sensul acțiunilor 
E.ON din prezent ca eforturi pentru 
construirea unei lumi a energiei 
durabile. 

Nu am putea să facem asta fără o 
echipă diversă şi numeroasă, în care îți 
găsești locul pe baza experienței şi 
specializării tale, indiferent că lucrezi la 
birou sau pe teren, în Germania, Marea 
Britanie, Suedia, Danemarca, Republica 
Cehă, Italia, Slovacia, Ungaria şi 
România. 
Suntem peste 6.000 de colegi în 
România şi peste 40.000 în lume. 
 
Pe lângă joburile exclusiv tehnice din 
domeniul energiei electrice şi gazului 
natural cu care suntem asociați în mod 
tradițional (ingineri, electricieni, 
instalatori), există o mare varietate de 

https://www.targuldecariere.ro/cariere/6059/operations-consultant-cluj-napoca
https://www.targuldecariere.ro/cariere/6059/operations-consultant-cluj-napoca
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 poziții pentru care recrutăm: Vânzări, 
Financiar, Resurse Umane, Audit, 
Transformare Digitală, Inovare, 
Customer Experience, Software 
Development și altele. 

În România, sub umbrela E.ON 
activează mai multe companii 
precum: E.ON Energie, Delgaz 
Grid (compania de distribuție gaze 
naturale şi electricitate care deservește 
peste 3 milioane de clienți în jumătatea 
de nord a ţării), E.ON Servicii, E.ON 
Gaz Furnizare, E.ON Innovation 
Hub, E.ON Servicii Tehnice, E.ON 
Flash, E.ON Servicii Clienți, E.ON 
Software Development şi SEA 
Complet. 
 
Şi pentru că ziua de mâine se creează 
în prezent, avem o relaţie specială cu 
educaţia. 
Programul pentru Absolvenţi (domenii 
diverse), Programul Start (ingineri, 
electricieni şi instalatori) şi 
concursul Energy Challenge îi ajută pe 
tineri să exploreze şi să îşi transforme 
potențialul în realitate. 

 Programul pentru Absolvenţi 
(GraduatE.ON) şi Programul 
Start se adresează tinerilor aflaţi 
la începutul carierei, care îşi 
doresc să pornească într-o 
călătorie provocatoare pe 
parcursul a 24 de luni, de-a 
lungul cărora participanţii trec 
prin mai multe departamente şi 
companii din cadrul organizației 
noastre, îndrumaţi şi susţinuţi de 
mentori din rândul colegilor cu 
experienţă. 

 Energy Challenge este un 
concurs pentru studenți, pe care 
îi provocăm să îşi formeze o 
echipă şi să propună idei 
inovatoare pe teme ca energia 
verde, eficienţa energetică şi 

digitalizarea. Pentru ca studenții 
să facă primii pași de la idee la 
business, le oferim mentorat şi 
premii totale de aproximativ 
7.000 de euro. 

Însă n-am vrea să crezi despre noi că 
suntem preocupați doar de ceea ce 
înseamnă business în sensul strict al 
cuvântului.   
Suntem în primul rând oameni. Ne 
interesează şi cum putem contribui la 
binele comunităţii căreia îi aparţinem, cu 
resursele noastre umane şi financiare. 
Este ceea ce se numeşte 
responsabilitate socială corporatistă, dar 
care pentru noi e mai mult decât o 
responsabilitate, e ceva firesc. 
Iar lucrul acesta este susţinut de 
numărul impresionant al celor care ne-
am implicat voluntar în acţiuni pentru 
ajutorarea celor din jurul nostru. 
Faptul că suntem un colectiv de oameni 
care a ajuns la nivelul unei corporații, e 
doar un avantaj care dă amploare 
acțiunilor noastre. 
Mai exact, am investit din 2005 până în 
prezent peste 11 milioane de euro în 
activităţi utile comunităţii, de care s-au 
bucurat peste 280.000 de beneficiari. 

Dacă faci parte din noua eră înseamnă 
că deja faci parte din E.ON. Nu ne 
rămâne decât să ne cunoaştem mai 
bine, ca să vedem ce putem face 
împreună pentru viitor. 

Poţi afla mai multe despre echipa E.ON 
şi oportunităţile de joburi, de 
pe website şi paginile 
de LinkedIn şi Facebook. 

https://www.eon-romania.ro/ro/cariera.html
https://www.linkedin.com/company/18345314/
http://www.facebook.com/eoncariere
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Grupul Saint-Gobain din care facem 
parte se află în Top 100 inovatori 
globali și ne folosim de experienţa și 
abilităţile dobândite în decursul a 
peste 350 de ani pentru a îmbunătăţi 
vieţile oamenilor prin produsele si 
soluţiile pe care le creăm. Asigurăm 
viitorul următoarelor generaţii prin 
însăși misiunea noastră: aceea de a 
contribui prin produsele şi soluţiile 
pentru construcții la confortul şi 
bunăstarea fiecăruia dintre noi. 
Acestea se regăsesc pretutindeni, în 
spaţiile în care locuim, muncim, 
călătorim, învăţăm și ne jucăm. 
Alăturaţi-vă comunității noastre 
inovatoare, pasionate și 
întreprinzătoare pentru a construi 
împreună lumea de mâine!  
  
 

 
Oras: Bucuresti 
Industrie: Producție & Tehnică 
Trainee in Aircraft Maintenance 

Aplică 

 
Lufthansa Technik is the leading 
provider of aircraft maintenance, repair, 
overhaul and modification services for 
civil aircraft, from commercial to VIP and 
special mission aircraft. 

 
Lufthansa Technik is active in 
Romania through Lufthansa 

Technik Maintenance 
International, a 100% subsidiary 
providing maintenance services 
to third party customers. Both the 
stations in Bucharest and Cluj are 
in full expansion due to the 
growth of our main customers. 

 

 
Locuri de munca in constructii 

Aplică 

 

JKS face parte din JKS Group, reprezentat 
în Danemarca, Norvegia și Suedia. 
Din 1995, JKS Danemarca oferă clienților 
servicii dinamice și flexibile legate de 
personal. 
JKS este cea mai mare agenție de locuri de 
muncă temporare din Danemarca, cu mai 
mult 3.500 de angajați în fiecare zi si 38 de 
birouri in Danemarca. 
In cadrul JKS apreciem pe deplin un contact 
strâns și personal cu clienții, angajații și 
solicitanții unui loc de munca, în scopul de a 
oferi condiții optime pentru o colaborare de 
succes. 
JKS a fost înființată în anul 1995, in 
orasul Ringkøbing, pe coasta de vest a 
Danemarcei. 
 În 2005, JKS a înființat o sucursală în 
Germania cu angajați vorbitori de limbă 
germană în scopul de a recruta personal 
german și de a gestiona înregistrarea 
oficială în Danemarca. În ianuarie 2015, 
JKS a înființat o sucursală în Norvegia, 
urmată de una în Suedia în septembrie 
2015. 
 

https://www.targuldecariere.ro/cariere/5749/trainee-in-aircraft-maintenance-engineering
https://www.targuldecariere.ro/cariere/5749/trainee-in-aircraft-maintenance-engineering
https://www.targuldecariere.ro/cariere/5992/locuri-de-munca-in-constructii
https://www.targuldecariere.ro/cariere/5992/locuri-de-munca-in-constructii
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Oras: Sfântu Gheorghe 
Industrie: Recrutare 
 

În calitate de divizie internațională 

specializată a Intro Personeel, Intro 

EU Staffing este dedicată în totalitate 

să pună la dispoziția companiilor 

olandeze personal european de 

încredere și bine pregătit. Deoarece 

nu este întotdeauna posibil să găsim 

candidatul potrivit pe plan intern, 

noi ne utilizăm experiența 

internațională pentru a recruta cel 

mai bun candidat pentru un anumit 

post,  

Intro EU Staffing se ocupă de toate 

aspectele importante ale recrutării 

internaționale: 

 Noi deținem o rețea 
internațională mare care ne permite să 
recrutăm candidatul perfect în timp util. 

 Prin Florys Flexpertise, divizia 
noastră administrativă pentru salarizare, 
ne asigurăm că angajații noștri sunt 
întotdeauna plătiți în conformitate cu 
legislația olandeză și contractele 
colective de muncă aplicabile. 

 Compania noastră utilizează un 
sistem online avansat de înregistrare a 
fișelor de pontaj pentru a înregistra 
plățile pentru orele lucrate, orele 
suplimentare și concedii. 

 Noi vorbim limba maternă a 
angajaților noștri și cunoaștem diferitele 
aspectele culturale ale acestora. 

 De asemenea, punem la 
dispoziția angajaților noștri cazare 
certificată conformă celor mai înalte 
standarde (Certificare SNF - Foundation 
for Flexible Housing Standards 
(Fundația pentru Standarde de Cazare 
Flexibile)) 

 

 
 
AoH Academy is the leading academy 

operating within the hospitality and 

tourism sector, with an International 

outlook and partnering with some of the 

finest organizations worldwide. 

 

Our exclusive approach and premium 

network give us a complete, all round vision 

and expertise of the highest quality sector 

standards 
so that our partners find in AoH Academy a 

landmark where they can scout and 

employ the best professionals for their 

organizations. 

  
Studying at AoH Academy truly means 

developing a career and finding long term 

employment as qualified Room 

Attendant, Hotel Porter and 

Housekeeping Managers, both at junior 

and senior level. 
  

  

  

Academia AoH este 

o instituție de top care operează în sectorul 

ospitalității și al turismului. 

 
 

Exigența noastră și colaborarea cu 

cele mai bune rețele hoteliere din lume 

ne dau o perspectivă și o expertiză ce asigur

ă cele mai înalte standarde de calitate, 

astfel încât pentru toți partenerii noștri AoH 

reprezintă o instituție de referință în recrutar

ea și angajarea celor mai 

buni angajați pentru organizațiile lor. 

http://www.intropersoneel.nl/
https://www.florys.nl/flexpertise
http://www.normeringflexwonen.nl/uk/default.aspx
http://www.normeringflexwonen.nl/uk/default.aspx
http://www.normeringflexwonen.nl/uk/default.aspx
http://www.normeringflexwonen.nl/uk/default.aspx
http://www.normeringflexwonen.nl/uk/default.aspx
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A studia la academia AoH 

este primul pas în obținerea unui loc 

de muncă și dezvoltarea unei 

cariere în industria hotelieră, atât la nivel 

de juniori, cât și de seniori, în poziții de 

Room Attendant, Hotel 

Porter și Housekeeping Manager. 

 

 
Oras: Bucuresti 
Industrie: Retail & FMCG 
Lucrător comercial 
 
Suntem o companie internațională din 
industria de retail, care pune accent pe 
performanță, dinamism și corectitudine. 
Împreună formăm o echipă puternică, în 
care fiecare angajat contribuie la 
succesul nostru. Locul tău e la Kaufland! 

 
 

Mai multe distincții oferite de institute 
specializate susțin afirmația că suntem 
un angajator atractiv și admirat pe piața 
forței de muncă. Încă din anul 2014, 
Kaufland România se regăsește în topul 
celor mai doriți angajatori la nivel 
național, acest statut fiind oferit în urma 
rezultatului studiului „European 
Graduate Barometer” organizat de 
Institutul Trendence, ce evidențiază 
percepția pe care candidații o au față de 
brandul de angajator. 

 
 

Anul 2019 a venit cu o altă veste bună: 
pentru al patrulea an consecutiv am 

obținut certificarea „Angajator de Top” în 
România și, pentru prima dată, titlul de 
„Angajator de Top” în Europa, dovedind 
astfel că angajații sunt o prioritate 
pentru companie și că atingerea 
performanței, inclusiv la nivelul grijii 
pentru oamenii Kaufland, a devenit deja 
o tradiție. 

 
 

Distincția dobândită este acordată de 
Top Employers Institute din Olanda în 
urma unei analize riguroase a 
proceselor de resurse umane din 
interiorul companiei, a facilităților 
acordate și a posiblităților de dezvoltare 
pe care le au angajații de pe toate 
nivelurile. 

https://www.targuldecariere.ro/cariere/6350/lucrtor-comercial
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Companii si organizatii 
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Parteneri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


