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Zilele Carierei 

30 - 31 oct. 2019 

Timisoara 

Peste 50 de companii, cu sute de oferte de carieră, vor participa la 
Zilele Carierei în această toamnă. Evenimentul va avea loc în perioada 
30 - 31 octombrie, la etajul I al Cantinei UPT din Complexul Studențesc. 

Zilele Carierei În UPT se adresează: 

- studenţilor, masteranzilor şi absolvenţilor sau oricăror persoane care 
sunt în căutarea unei oportunităţi de carieră (practică, locuri de muncă 
part-time și full-time, training-uri, șa) 
- companiilor, instituţiilor de profil interesate să ofere oportunităţi de 
carieră 
 
Sunt student. De ce să vin la Zilele Carierei? 
- pentru a-mi găsi oportunități de practică; 
- pentru a vedea ce oportunități mă așteaptă la finalizarea studiilor sau 
chiar mai devreme; 
- pentru a sta de vorbă cu reprezentanții companiilor și pentru a afla 
care sunt cerințele angajatorilor; 
- pentru a afla cât mai multe despre domeniul meu și nu numai, 
participând la prezentări de companii, prezentări de produse și 
tehnologii; 
- pentru a mă înscrie la vizite în companii; 
- pentru a câștiga numeroase premii. 

Evenimentul este organizat de Universitatea Politehnica Timișoara, prin 
intermediul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră. 

http://www.cetateacarierei.ro/
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Companii participante si ofertele lor: 

 

 

 
  
Amazonen Werke H. Dreyer GmbH Co.KG 
  
Adresa: Am Amazonenwerk 9-13, Hasbergen, Germania 
Telefon: 0720057919 
Adresa de email: Teodora.Binzar@amazone.ro 
Pagina web: www.amazone.de 
Prezentare firma 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Automatica si Calculatoare 
Electronica si Telecomunicatii 

  

  

DESCRIERE: 
  
Founded in 1883, since then family owned, the AMAZONEN-Werke are the specialists for fertiliser 
spreaders, seed drills, active (rotary cultivators and rotary harrows) and passive soil cultivation (disc 
cultivators and harrows), precision air seeders and crop protection sprayers. In addition AMAZONE 
offers since years efficient machinery for the maintenance of parks, green area maintenance and 
winter service. With 32 medals at the previous ten Agrictechnica exhibitions AMAZONE is the most 
innovative enterprise within the branch. 
 
This year, AMAZONEN-Werke will open a Software Development Center in Timisoara, Romania, 
where a small group of developers will implement software for agricultural machineries. 

  

  

OFERTA: 
  
Cautăm studenţi sau absolvenţi ai Facultăţii de Automatică şi Calculatoare sau Electronică şi 
Telecomunicaţii pentru programare sisteme embedded. 
 
Responsabilităţi: 
• dezvoltare software pentru sisteme automate de control al utilajelor 
• documentare, implementare şi integrare software, inclusiv testare şi validare 
 
Cerinţe (oricare dintre ele prezintă un avantaj): 
• cunoştinţe de inginerie software 
• stăpânirea limbajului de programare C alte limbaje: Python, scripting CAPL 
• cunoştinţe de programarea sistemelor embedded multicontroller 

http://www.cetateacarierei.ro/
http://www.amazone.de/
https://zilelecarierei.upt.ro/prezentari/13280AMAZONE_Image_presentation_2019_EN_format_4_3.pdf
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• cunoştinţe avansate de limba engleză limba germană constituie un avantaj 
• cunoştinţe despre controllere cu arhitectură Cortex (Cortex M4, multi-core Cortex-M7) 
• protocoalesisteme de comunicaţie pe CAN (CANopen, J1939, ISObus) 
 
Ce oferim: 
• loc de muncă in Timişoara (full-time, part-time) 
• implementare via µVision, CANoe, VectorCast 
• proces Agile 
• integrare continuă via Jenkins 
 

 
  
ATOSS Software SRL 
  
Adresa: Timisoara, Bdul Liviu Rebreanu, nr 76-78 
Telefon: 0356710170 
Adresa de email: raluca.radu@atoss.com 
Pagina web: www.atoss.ro 
Prezentare firma 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Automatica si Calculatoare 
Electronica si Telecomunicatii 

  

  

DESCRIERE: 
  
With our innovative consulting methods and advanced, cutting-edge software, we are the leading 
workforce management provider in Europe. We develop solutions for all sectors, company sizes and 
challenges - geared to increasing productivity in workforce management. We are currently active in 
more than 40 countries worldwide - for customers such as Coca-Cola, Lufthansa and Decathlon. 
Innovative strengths and team commitment are the driving forces behind our success. 
 
ATOSS Software SRL, Bdul Liviu Rebreanu, nr 76-78, 300755, Timisoara 
T+40 356 710171, recrutare@atoss.com, www.atoss.ro 

  

  

OFERTA: 
  
RD 
- JAVA Developer (Middle to senior level) 
- Mobile Developer (Android or IOS) 
 
Customers Services Support 
- Customer Support Specialist (Dutch Speaker) 

http://www.cetateacarierei.ro/
http://www.atoss.ro/
https://zilelecarierei.upt.ro/prezentari/83482Banner_650x380px-V2--2-.jpg
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- Cloud Technical Consultant 
 
Product Management 
- Technical Product Manager 
 
Finance 
- Order Management Specialist (German Speaker) 
- Accountant (German Speaker) 
 
Marketing 
- Werkstudent Marketing (German Speaker) 
 
 

 
  
AZETS INSIGHT 
  
Adresa: United Business Center 3, Piata Consiliul Europei 2E, Timisoara 
Telefon: 0742 150 346 
Adresa de email: mirela.bologan@azets.com 
Pagina web: www.azets.ro 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Automatica si Calculatoare 
Electronica si Telecomunicatii 

  

  

DESCRIERE: 
  
Azets is a technology driven knowledge company with Nordic roots that provides flexible, financial 
and administrative services to a wide range of businesses. 
 
Azets delivers: 
User-friendly solutions for quick access to what our clients business needs 
Software and integrations designed to solve their challenges 
Advice and strategies to realize their digital potential 
A complete suite of services and solutions within technology and digitalisation. 
 
At Azets, we develop and invest in smart technology to make our clients’ business more efficient. 
 
A significant Azets product, CoZone, is a digital portal for businesses, employees and vendors, being 
developed to ease the workday for our customers and their employees. 
 
CoZone is used daily by 7,000 organisations to better understand their business. The portal gives 
access to 4 core business processes (Payroll HR, Account Payable, Account Receivable and 

http://www.cetateacarierei.ro/
http://www.azets.ro/
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General Accounting) with a flexible reporting and communication tool. 110.000 employees receive 
information about their salary monthly. 
 
Azets in The Nordics 
80+ offices 
3,200+ employees 
22,000+ clients 
 
Azets in Romania 
From 2008 
4 offices (Timisoara, Sibiu, Alba Iulia, Brasov) 
800+ employees 

  

  

OFERTA: 
  
Azets has put great effort into creating a good working environment and a culture that gives its 
employees opportunities - both for professional and personal growth. 
 
Here are some very convincing reasons to join Azets Timisoara: 
 
The teams are a creative mix of English speaking specialists working in RD, IT Operations, Marketing 
and Design 
We combine industry-specific insight and skills with cutting-edge technology and customized 
solutions in order to constantly develop new and user-friendly features 
In addition to the top notch working conditions in the heart of the city and the opportunity to work on 
large-scale projects at an international level, employee benefits include a private medical insurance 
and pension plan, 13th salary, sports plan, the possibility to participate in various training programs 
and conferences etc. 
 
We are expanding our team and we focus on attracting new talent, so find the full-time job that suits 
you the most and apply now: 
 
Full-Stack .Net Developer 
Front-end Developer 
Full-Stack JavaScript Developer 
 
You will be responsible for design, implementation and maintenance of new and existing features in 
our international products. Your focus areas will be architecture, integrations, usability and 
performance of highly sophisticated web applications. 
 
The Azets Technology team is divided between Norway and Romania, the working language is 
English. You will be working in a highly skilled team with other software developers. 
 
Your main tasks and responsibilities will include, but not be limited to, the following areas: 
- Develop cutting-edge web applications using modern technology 
- Embrace and promote coding standards and best practices 
- Focus on building reusable code and libraries 
- Maintain company branding throughout the products interface 
- Be creative and propose good technical solutions 

http://www.cetateacarierei.ro/
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- Stay up-to-date with emerging technologies 
- Work with an international team in an Agile environment 
 
 
FULL-STACK .NET DEVELOPER 
 
What you bring to the role: 
- Degree in Computer Science or relevant educationexperience 
- Experience in softwareintegration development 
- Experience of object oriented development using .NET 
- Experience as developer working with C 
- Good experience working with at least one JavaScript MVVM framework, preferably Angular 
- Knowledge about NoSQL databases and modern web technology 
- Interest in software engineering methods, design patterns and modelling 
- Genuinely interested in technology with focus on open standards, systems integration, SaaS 
architectures, RESTful API 
- Experience with business systems can be an advantage 
- Goal oriented, structured, and analytical 
- Good to have experience working with AWS technology (ECS, EC2, DynamoDB etc.) 
 
 
FRONT-END DEVELOPER 
 
What you bring to the role: 
- Computer Science university degree (preferable) 
- At least 2 years of experience with frontend engineering 
- Good experience with one MVVM frameworks, preferably Angular 
- Excellent knowledge of Javascript, HTML5 and CSS3 
- Good OOP experience 
- Knowledge of CSS preprocessors (LESS SAAS) 
- Knowledge of dependency management systems 
- Experience working with REST architectures 
- Knowledge of software design patterns is a plus 
- Nice to have experience with Polymer web components 
- UX experience is also a plus 
- Experience working with version control systems (GIT) 
- Experience with Javascript Unit Testing is a plus 
 
 
FULL-STACK JAVASCRIPT DEVELOPER 
 
What you bring to the role: 
- Computer Science university degree (preferable) 
- At least 2 years of experience with software development 
- Excellent knowledge of Javascript, HTML5 and CSS3 
- Good experience with MVVM frameworks, preferably Angular 
- A big plus for experience working with AWS (ECS, EC2, DynamoDB etc.) 
- Knowledge of software design patterns, functional and reactive programming is a plus 
- Experience with Javascript Unit and Integration Testing is also a plus 
 
 

http://www.cetateacarierei.ro/
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Required personal skills for all our jobs: 
- Well-structured and quality focused attitude 
- You enjoy change and like taking on new challenges 
- Motivated self-starter, able to be highly productive working alone or in a team. Must work well with 
limited supervision, capable of handle multiple priorities, and able to thrive in a fast paced 
environment 
- Systematic, organized, precise and hands-on 
- Good team player, communicative and proactive person, with a positive attitude 
- Passion, curiosity, collaborative and problem-solving skills 
- Fluent in English speaking and writing 
 
 
If you are qualified for any of these job opportunities, submit your CV now for immediate 
consideration at recrutare@azets.com. 

  

 
  
BeeSpeed Technical Engineering Center S.R.L 
  
Adresa: Str. Republicii, nr.9, etajele 1-4 
Telefon: 0771165183 
Adresa de email: alexandra.amota@beespeed.onmicrosoft.com 
Pagina web: www.tec.beespeed.ro 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Automatica si Calculatoare 
Electronica si Telecomunicatii 
Electrotehnica si Electroenergetica 
Mecanica 

  

  

DESCRIERE: 
  
We are the Automotive RD center of ZF in Romania. 
 
We are present in the Automotive RD market in Timisoara since 2007 when we started as BeeSpeed 
- Timisoara Engineering Center having a strong partnership with ZF Group along this journey. All our 
services contributed to the global mission of developing a safer vehicle for the driver and the 
passengers. 
 
Starting with 1st January 2019, we became a part of the ZF Group. Together we will further sustain 
the mega-trends in automotive innovation which are related with the main goal of developing an 

http://www.cetateacarierei.ro/
http://www.tec.beespeed.ro/
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environment with zero accidents, zero local emission and a high connectivity rate between the 
vehicles. 
 
ZF Group is a global leader in driveline and chassis technology as well as active and passive safety 
technology. The company has a global workforce of 148,969 with approximately 230 locations in 
some 40 countries. In 2018, ZF achieved sales of €36.929 billion. 
 
We cover the following areas: 
 
Software and system testing for embedded systems 
- Test Management - Test Design - Test Creation - Execution and Reporting - Test quality 
 
Software Development 
- Development and maintenance of a state of the art tool chain (in .NET). Algorithm development and 
programming for embedded systems for automotive. 
 
System Engineering 
- System Architecture - System Requirements Engineering - Safety Engineering 
 
Hardware Development 
- Development and maintenance for the HW equipment used for testing and validation (HIL). 
 
Quality and process engineering 
- Development, implementation and monitoring of the processes, procedures and WIs for the testing 
activities in order to assure a high level of compliance with the automotive standards, internal, 
customer and legal requirements. 
 
Besides the fulltime positions for each discipline, we also offer students the opportunity to work with 
us by taking part in different internship programs. We also provide different internship programs for 
students interested to work with us. 
 
 

 
  
Coca-Cola HBC Romania 
  
Adresa: Voluntari, sos. Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O23, et. 1, Jud. Ilfov 
Telefon: 0212 020 173 
Adresa de email: dorina.vancea@cchellenic.com 
Pagina web: https://ro.coca-colahellenic.com/ro/cariere/ 
Prezentare firma 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Automatica si Calculatoare 
Chimie Industriala si ingineria Mediului 
Electronica si Telecomunicatii 

http://www.cetateacarierei.ro/
https://ro.coca-colahellenic.com/ro/cariere/
https://zilelecarierei.upt.ro/prezentari/71260Zilele-Carierei-Autumn-2019.pptx
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Electrotehnica si Electroenergetica 
Management in Productie si Transporturi 
Mecanica 

  

  

DESCRIERE: 
  
Coca-Cola HBC România înseamnă o familie cu peste 1.500 de angajați, unită de un scop comun. 
Suntem o parte esențială a Coca-Cola HBC Group, unul din cei mai mari îmbuteliatori și parteneri ai 
The Coca-Cola Company. Misiunea noastră este de a aduce bucurie celor 600 de milioane de 
consumatori, grație unui portofoliu ce cuprinde peste 190 de branduri cu recunoaștere globală și 
locală, pentru momentele care contează cu adevărat, timp de 24 de ore pe zi, 7 zile din 7. 
 
Reprezentăm o echipă cu adevărat puternică și talentată, care obține rezultate superioare datorită 
succeselor și învățării, zi de zi. De peste 27 de ani, Coca Cola HBC România face ca excelența în 
operațiuni să fie un beneficiu pentru clienți, furnizori, consumatori și angajați. 
 
Avem convingerea că oamenii noștri sunt ingredientul secret al Coca-Cola HBC. 
 
 
COLTERM S.A 
  
Adresa: office@colterm.ro 
Telefon: 0256 435 724 
Adresa de email: office@colterm.ro 
Pagina web: www.colterm.ro/contact/contact 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Automatica si Calculatoare 
Mecanica 

  

  

DESCRIERE: 
  
COLTERM SA Timişoara a fost înfiinţată în 2004 prin Hotărâre de Consiliu Local, prin reorganizarea 
a două societăţi: TERMOCET 2002, gestionara centralelor şi a reţelei primare de termoficare şi 
CALOR, gestionara reţelei secundare, a punctelor termice şi a centralelor de cartier.Aflată în 
subordinea Consiliului Local Timişoara, COLTERM SA are ca obiect de activitate: 
-producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice 
-producţia şi vânzareafurnizarea energiei electrice 
-exploatarea, întreţinerea, repararea şi dezvoltarea reţelelor termice şi a instalaţiilor din punctele şi 
centralele termice 
-hidroforizarea apei reci - prin intermediul staţiilor de hidrofor din 47 de puncte şi centrale termice se 
asigură apa rece la toate imobilele cu mai mult de P+4 nivele 
-montarea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor 
-activităţi de transport - manevră feroviară. 
COLTERM SA are în administrare şi exploatare: 118 puncte termice, 5 centrale de cvartal, 47 staţii 

http://www.cetateacarierei.ro/
http://www.colterm.ro/contact/contact
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de hidroforizare a apei reci și asigură agentul termic pentru alte 22 de puncte termice ale unor agenți 
economici.. 
Punctele termice asigură 90 din necesarul de energie termică al consumatorilor racordaţi la sistemul 
de termoficare urban. 

  

  

OFERTA: 
  
Inginer mecanic 
Inginer electric 
Inginer programator 
Inginer mecanic 
Inginer instalatii 
 
 

 
  

Continental Automotive Romania SRL 
  
Adresa: Str. Siemens nr. 1, 300704, Timisoara 
Telefon: 0256251100 
Adresa de email: maria.marcovici@continental-corporation.com 
Pagina web: www.romania.careers-continental.com 
Prezentare firma 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Automatica si Calculatoare 
Chimie Industriala si ingineria Mediului 
Electronica si Telecomunicatii 
Electrotehnica si Electroenergetica 
Management in Productie si Transporturi 
Mecanica 

  

  

DESCRIERE: 
  
Continental dezvoltă tehnologii și servicii inovatoare pentru mobilitatea sustenabilă și interconectată 
a oamenilor şi a bunurilor acestora. Compania cu profil tehnologic fondată în 1871 oferă soluții 
sigure, eficiente și accesibile pentru autovehicule, mașini, trafic și transport. Continental a realizat în 
2018 o cifră de afaceri preliminară de aproximativ 44,4 miliarde de euro și are în prezent circa 
244.000 de angajați în 60 de țări și piețe. 

  

  

http://www.cetateacarierei.ro/
http://www.romania.careers-continental.com/
https://zilelecarierei.upt.ro/prezentari/35160Continental-Corporate-Film-2015-Short-Version.mp4
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OFERTA: 
  
Internship-uri - diferite departamentedomenii: 
 
Dacă vrei mai mult, iar cursurile, seminariile şi laboratoarele îţi lasă ceva timp, acceptă provocarea 
de a-ţi lansa cariera cu noi. Îţi putem oferi program de lucru flexibil, cu normă redusă în timpul 
semestrului şi normă întreagă în vacanţe. 
 
Eşti pasionat de industria auto şi de programare, electronică sau mecanică, sociabil, deschis la ideile 
novatoare, vorbeşti engleza bine Eşti persoana de care avem nevoie! 
 
Aplică la oricare din pozițiile deschise pe site-ul www.continental-jobs.com menționând cu câte ore 
pe zi ești dispus să lucrezi. 
 
________________________________ 
 
 
Diploma projects - Eşti pregătit pentru lucrarea de diplomă Noi îţi oferim o temă şi suportul tehnic 
pentru a o realiza! 
Dacă eşti pasionat de industria auto, te putem ajuta furnizându-ţi subiecte interesante pentru lucrarea 
de diplomă. 
 
Coordonare 
 
Găseşte un profesor care este de acord să îţi coordoneze lucrarea în compania noastră. Putem 
adapta tema iniţială astfel încât să îndeplinim cererea instituţiei de învăţământ. 
 
Subiect 
 
Vezi mai jos temele propuse de noi ce pot fi dezvoltate în locațiile noastre. Nu ai găsit un subiect pe 
placul tău Am fi bucuroşi să te putem ajuta să găseşti unul. 
 
Trebuie doar să ai o idee clară asupra direcţiei pe care ai dori să o aibă lucrarea ta sau să discuţi cu 
departamentul în cadrul căruia ai mai lucrat, dacă e cazul. Întreabă-ţi profesorul dacă are contacte în 
cadrul companiei noastre. El te-ar putea ajuta să găseşti un subiect şi va dori să te coordoneze în 
perioada în care vei lucra la proiect. 
 
Lucrarea ta de diplomă va fi supusă regulilor universităţii. Un contract va fi încheiat pentru a 
reglementa relaţia dintre tine şi Continental Automotive pe perioada în care vei lucra la proiect în 
cadrul companiei. 
 
 

 
  
CONTINENTAL TIRES 

http://www.cetateacarierei.ro/


Titlul proiectului: Stagii de practică pentru studenți 

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

 http://www.cetateacarierei.ro  

  
Adresa: str. Avram Imbroane, nr. 9, 300129 Timisoara, Jud. Timis 
Telefon: +40 372805249 
Adresa de email: jobs_cap@conti.de 
Pagina web: www.conti-online.com 
Prezentare firma 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Chimie Industriala si ingineria Mediului 
Constructii 
Electronica si Telecomunicatii 
Electrotehnica si Electroenergetica 
Inginerie din Hunedoara 
Management in Productie si Transporturi 
Mecanica 
Stiintele Comunicarii 

  

  

DESCRIERE: 
  
The Tire division is known for maximizing safety through short braking distances and excellent grip 
as well as reducing fuel consumption by minimizing rolling resistance. Tires are the vehicle’s only link 
with the road. They have to transmit all forces onto four areas of the road surface that are roughly the 
size of a postcard. In critical situations, it is the technology level of the tires that determines whether a 
vehicle is able to stop in time or stay in the correct lane during cornering maneuvers. 

  

  

OFERTA: 
  
Internships in various departments and diploma projects. 
 
If you come to us we offer you: 
• Competitive Salary 
• Health Wellness Benefits (Private Health and Life Insurance, Sport activities etc.) 
• Interesting projects with latest technology 
• Flexible Working Schedule 
• International Work Environment. 

  
 
 

 

http://www.cetateacarierei.ro/
http://www.conti-online.com/
https://zilelecarierei.upt.ro/prezentari/42211Tire-structure.mp4
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Dalli Group 
  
Adresa: Calea Stan Vidrighin, nr.5, Timisoara 
Telefon: 0256 300 300 
Adresa de email: cariere@dalli-group.com 
Pagina web: dalli-group.com 
Prezentare firma 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Automatica si Calculatoare 
Chimie Industriala si ingineria Mediului 
Constructii 
Electronica si Telecomunicatii 
Electrotehnica si Electroenergetica 
Management in Productie si Transporturi 
Mecanica 

  

  

DESCRIERE: 
  
We are a fifth generation family-owned and operated company, with a clear focus on the European 
brand and private label business. In keeping with our quality promise, we combine 170 years of 
tradition, values and social responsibility with the performance of a capable, future-oriented group of 
companies. 
 
Our portfolio covers a broad range of cosmetics and home care products. Within a very short time we 
have become Europe’s one of the largest consumer goods manufacturer in these categories. 
 
The companys products are designed and manufactured by over 1750 employees in 7 locations own 
in Germany, Austria, Romania and the Netherlands. Clients include major retail chains, distributors 
specializing in care products and supermarkets. 
 
 

 
  

Enel Romania 
  
Adresa: Bucuresti, bd Unirii, nr 37A 
Telefon: 0739 884 536 
Adresa de email: oana.frentescu@enel.com 
Pagina web: www.enel.ro 

http://www.cetateacarierei.ro/
http://dalli-group.com/
https://zilelecarierei.upt.ro/prezentari/47545Design-flyer_-2019.pdf
http://www.enel.ro/
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FACULTATILE VIZATE: 
  
Electronica si Telecomunicatii 
Electrotehnica si Electroenergetica 
Management in Productie si Transporturi 

  

  

DESCRIERE: 
  
Grupul Enel în România 
Grupul Enel activează în peste 30 de țări din lume și se bucură de încrederea celor aproximativ 
70.000 de angajați la nivel global. Grupul Enel în România este unul dintre cei mai mari investitori 
privați în domeniul energetic, cu operațiuni în sectorul distribuției și furnizării de electricitate, al 
producției de energie electrică din surse regenerabile și al soluțiilor digitale inovatoare din domeniul 
energiei. Grupul a intrat pe piața din România în 2005, iar în prezent oferă servicii unui număr de 3 
milioane de clienți. Are aproximativ 3.100 de angajați în România în toate companiile, iar colaborarea 
lor se bazează pe valorile Open Power: responsabilitate, inovație, încredere și proactivitate. 
E o oportunitate extraordinară să lucrezi în energie în această eră a tranziției energetice, iar 
împreună avem șansa să contribuim în România la obiective precum decarbonizarea prin energie 
verde, mobilitate electrică, eficiență energetică, economie circulară, inovație, digitalizare, toate 
acestea urmând principiul creării de valoare în comun, împreună cu comunitățile pe care le servim. 
 
Enel Energie 
Enel Energie este, alături de Enel Energie Muntenia, una dintre companiile de furnizare, parte din 
Grupul Enel în România. Oferta companiei include atât produse de furnizare energie electrică și gaze 
naturale, cât şi servicii cu valoare adăugată (precum servicii de asistenţă, produse de iluminat, aer 
condiționat, centrală termică, soluții de eficiență energetică etc) pentru clienți, alături de care suntem 
la fiecare pas. 
 
E-Distribuție Banat 
E-Distribuție Banat este una dintre cele trei companii de distribuție a energiei electrice din Grupul 
Enel în România, alături de E-Distribuție Dobrogea și E-Distribuție Muntenia. Compania gestionează 
rețeaua electrică din județele Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin, oferind clienților servicii de 
conectare la rețea, de distribuție a energiei electrice și de măsurare a consumului. Compania 
dezvoltă programe de modernizareretehnologizaredigitalizare, pentru a crește siguranța instalațiilor și 
a oamenilor pentru a reduce numărul și durata întreruperilor în alimentarea cu energie, dar și 
pierderile de energie și impactul asupra mediului. 

  

  

OFERTA: 
  
1.Inginer Electrician verificator 
 
Contractul se incheie pe perioada determinate de 2 ani, cu posibilitate de prelungire, prin partenerul 
nostru Lugera. 
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What’s your Power 
 
Suntem in era Open Power, Iar Enel se pregătește să atraga oameni care doresc să schimbe lumea 
și să creeze noi modalități de a trăi energia. 
 
Candidatul ideal: 
 
Nivel de studii necesare: 
Studii medii sau scoala profesionala in domeniul electric 
Studii superioare in domeniul energetic tehnic 
 
Abilități competențe personale: 
Dispus sa rezolve problemele aparute intr-un mod cat mai rapid si usor 
Demonstreaza o abilitate exceptionala de a face multiple activitati intr-un mediu cu un ritm rapid 
Sa inteleaga si sa aplice metodologia Agile pentru a iesi dintr-un impas 
Dispus sa rezolve problemele aparute intr-un mod facil 
Abilitati bune de comunicare in situatii tensionate 
 
 
Responsabilitati: 
Executa verificarea contoarelor de inductie, statice si electronice monofazate si trifazate in montaj 
direct, semi-direct sau indirect 
Identifica orice inadvertenta privind securizarea grupurilor de masura intocmind cu maxima 
responsabilitate documentele specifice 
Executa remedieri de complexitate redusa privind grupurile de masura in montaj direct depistate cu 
neconformitati, de exemplu: inlocuire contoare defecte, succesiune inversa, alimentare modem 
telecitire, etc 
Executa ODL in termenele SLA pentru evitarea penalizarilor 
Executa sesizarile venite pe canalele deschise (STOP FRAUD, Sesizari Masura, etc) 
Gestioneaza cu maxima responsabilitate materialele din dotare 
Opereaza in sistemul informatic, ordinele de lucru executate zilnic, incarcand sigiliile montate pe 
Grupul de Masura. 
 
Beneficii: 
Reduceri pentru servicii medicale 
Programul de integrare într-o echipă profesională, tanară și dinamică 
Oportunități de dezvoltare profesională reală 
Mediu de lucru internațional și oportunități de călătorie 
Zile libere (Zi de naștere, Ziua Energeticianului) 
Zile de concediu suplimentar în funcție de vechimea în muncă 
O structură multinațională în care poți construi o carieră. 
 
2.Safety Specialist 
 
Contractul se incheie pe perioada determinate de 2 ani, cu posibilitate de prelungire, prin partenerul 
nostru Lugera. 
 
Candidatul ideal: 
 
Nivel de studii necesare: 
Studii superioare 
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Abilități competențe personale: 
 
Cunostiinte tehnice 
Cunostiinte aplicatii informatice Microsoft . 
Cunostinte de legislatie reglementari in Sanatate si Securitate 
Dispus sa rezolve problemele aparute intr-un mod facil sa imbratiseze metodologia Agile pentru a 
iesi dintr-un impas 
Curs SSM absolvit 
Comunicare 
Îmbrățișați metodologia Agile pentru a solutiona posibile blocaje 
Minim 2 ani experienta in domeniu 
 
Descrierea jobului 
 
Responsabilitati: 
•Monitorizarea legislatiei SSM si SU 
•Efectuarea de controale de SSM si SU in teren 
•Evaluari de riscuri SSM 
•Participarea la audituri conform OHSAS 18001 
•Participarea la intocmirea de raportari catre autoritatile din domeniu conform legislatiei in vigoare, 
cat si catre departamentele interne relevante 
•Intocmirea documentatiei pentru achizitia de serviciiproduse 
•Introducerea datelor solicitate in bazele de date interne, precum si a autoritatilor 
 
Beneficii: 
Reduceri pentru servicii medicale 
Programul de integrare într-o echipă profesională, tanară și dinamică 
Oportunități de dezvoltare profesională reală 
Mediu de lucru internațional și oportunități de călătorie 
Zile libere (Zi de naștere, Ziua Energeticianului) 
Zile de concediu suplimentar în funcție de vechimea în muncă 
O structură multinațională în care poți construi o carieră. 
 
3.Dispecer 
 
Contractul de colaborare se incheie pe o perioada determinata de 2 ani, cu posibilitate de prelungire, 
prin partenerul nostru Lugera. 
 
Cautam un candidat care are: 
•Experienta minim 2 ani in domeniul distributieitransportului energiei electrice 
•Cunostinte tehnice in domeniul energetic 
•Cunostinte Microsoft Office 
•Absolvent Facultatea Energetica 
 
 
Daca ai: 
•Atentie distributiva 
•Capacitate de analiza si sinteza 
•Responsabilitate decizionala capacitate de comunicare 
•Discernamant in situatii critice 
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•Adaptare rapida la situatii noi 
•Stabilitate emotionala 
 
Te asteptam sa aplici acum! 
 
 
Candidatul de succes va fi responsabil cu urmatoarele: 
•Conducerea operativa a RED MT+IT din gestiunea E-Distributie Banat 
•Efectuarea manevrelor prin sistemul de telecontrol 
•Inregistrarea în evidenţele operative (inclusiv prin intermediul softurilor dedicate) a evenimentelor de 
exploatare apărute in reţelele de medie si inalta tensiune 
•Redactarea de rapoarte corespunzatoare activitaţii sale. 
 
Ce avem de oferit: 
 
 
Pachet salarial competitiv 
Reduceri pentru servicii medicale 
Programul de integrare într-o echipă profesională, tanară și dinamică 
Oportunități de dezvoltare profesională reală 
Mediu de lucru internațional și oportunități de călătorie 
Zile libere (Crăciun, Paște, Zi de naștere, Ziua energetică) 
Oferte speciale pentru angajații noștri din partea colaboratorilor noștri 
Zile de concediu suplimentar în funcție de vechimea în muncă 
O structură multinațională în care poți construi o carieră. 
 
4.Sales Shop Specialist 
 
Candidatul ideal 
Ce căutăm 
 
Un absolvent cu studii superioare 
Pe cineva cu abilitati de folosire a computerului la un nivel mediu - avansat 
O persoana care are cunostinte in domeniul energetic sisau de sisteme tip CRM (preferabil) 
Experienta in vanzari pe un post similar reprezinta un avantaj 
Dacă… 
Esti orientat(a) catre clienti 
Iti place sa gasesti solutii rapide si optime 
Iti place sa inveti lucruri noi si sa lucrezi in echipa 
Ai abilitati ridicate de comunicare verbala si scrisa, si iti place sa fii persuasiv(a) 
Esti o persoana integra 
Ai experienta intr-o pozitie similara - va constitui un avantaj 
...noi vrem sa te cunoastem! 
Descrierea jobului 
Companie: Enel Energie 
Contract perioada nedeterminata 
 
Ce vei face 
 
Prelua si analiza solicitarile si sesizarile de la clientii externi sau interni utilizand canalele alternative 
de comunicare avute la dispozitie 
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Inregistra solicitarilor in mod corect si complet in sistemele informatice 
Rezolva solicitarile 
Transmite raspunsul solicitarii catre client (daca este cazul) 
Prelucra, analiza rapoarte sau situatii periodice si ad-hoc 
Propune solutii de optimizare a proceselor (daca este cazul) 
Promova produse si servicii noi de tip VAS 
Oferta si incheia contracte cu consumatori de tip SOHO (small office, home office) 
Participa la traininguri si vei respecta conditiile de sanatate si securitate in munca, calitate si mediu 
Suna ca un job perfect Avem chiar mai multe de oferit: 
Pachet salarial competitiv 
Reduceri pentru servicii medicale 
Programul de integrare într-o echipă profesională, tanară și dinamică 
Oportunități de dezvoltare profesională reală 
Mediu de lucru internațional și oportunități de călătorie 
Zile libere (Crăciun, Paște, Zi de naștere, Ziua energetică) 
Rambursarea unei părți din biletul de călătorie 
Oferte speciale pentru angajații noștri din partea colaboratorilor noștri 
Zile de concediu suplimentar în funcție de vechimea în muncă 
O structură multinațională în care poți construi o carieră. 
 
Alegeți Enel dacă doriți să vă dezvoltați, să fiți valorificați, să inovați și să contribuiți la crearea unei 
valori comune cu comunitățile și cetățenii. Fie că este în România sau în străinătate, lucrul pentru 
Enel este întotdeauna o oportunitate. 
 
 
5.Electrician Medie si Joasa Tensiune 
 
Candidatul ideal 
 
Abilități competențe personale: 
Dispus sa rezolve problemele aparute intr-un mod cat mai rapid si usor 
Dispus la program in ture si asigurarea orarului de consemn 
Demonstreaza o abilitate exceptionala de a face multiple activitati intr-un mediu cu un ritm rapid 
Sa imbratiseze metodologia Agile pentru a iesi dintr-un impas 
Dispus sa rezolve problemele aparute intr-un mod facil 
Abilitati bune de comunicare in situatii tensionate. 
 
Descrierea jobului 
*Acest contract este unul determinat, pe o perioada de 2 ani, angajator Lugera 
 
Responsabilitati: 
Remedieri deranjamente Manevre JT si MT Montari Contoare 
Rremedierea incidentelor si a deranjamentelor 
Activitati de mentenanta corectiva si preventiva 
Revizii la echipamentele de comutatie 
Rctivitate de verificare a contractelor cu terti 
Intocmire avize de amplasament 
Masuratori de sarcina si tensiune 
Inspectii LEA si PT. 
 
Beneficii: 
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Reduceri pentru servicii medicale 
Programul de integrare într-o echipă profesională, tanară și dinamică 
Oportunități de dezvoltare profesională reală 
Mediu de lucru internațional și oportunități de călătorie 
Zile libere (Zi de naștere, Ziua Energeticianului) 
Zile de concediu suplimentar în funcție de vechimea în muncă 
O structură multinațională în care poți construi o carieră. 
 
Ce altceva trebuie să știți 
Va informam ca toate aplicatiile primite vor fi tratate cu confidentialitate. Doar candidatii selectati vor 
fi contactati pentru un interviu, restul de aplicatii fiind pastrate in baza de date Enel pentru o perioada 
nu mai mare de un an. 
Daca vrei sa afli mai mult despre modul in care Enel iti proceseaza datele tale referitoare la 
candidatura ta poti accesa acest link oricand doresti: 
https:www.enel.rocontentenel-roenel-energieromegamenuancillarylegal.html 
Toate informațiile vor fi tratate ca strict confidențiale. 
 
 

 
  
FM Romania SRL 
  
Adresa: Dn 6 Km.570+190, Dr. Dudestii Noi 
Telefon: 0736 909 134 
Adresa de email: anestianu@fmlogistic.com 
Pagina web: www.fmlogistic.com 
Prezentare firma 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Automatica si Calculatoare 
Management in Productie si Transporturi 

  

  

DESCRIERE: 
  
FM Logistic, o afacere de familie înfiinţată în anul 1967 în regiunea Lorraine din Franţa, este unul 
dintre cei mai importanţi jucători logistici internaţionali care oferă soluţii logistice pentru optimizarea 
operaţiunilor din cadrul lanţului global de aprovizionare, de la depozitare şi distribuţie până la co-
packing şi Supply Chain Management. 
 
FM Logistic are 25 000 de angajaţi la nivel global, în 14 ţări. 
 
FM Logistic operează în 6 sectoare principale- alimentar, retail, industria bunurilor de uz casnic şi 
îngrijire personală, cosmetic produse de lux, farmaceutic, produse industriale şi electronice. 
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OFERTA: 
  
Pozitii vacante in cadrul companiei: 
 
Domestic Transport Planner MF 
Permanent contract 
Dudestii Noi 
 
Key Account Transport Supervisor MF 
Permanent contract 
Dudestii Noi 
 
Operator Introducere, Validare si Prelucrare Date MF 
Permanent contract 
Dudestii Noi 
 
Dispecer Securitate MF 
Permanent contract 
Dudestii Noi 
 
Specialist Control Calitate (depozit) MF 
Permanent contract 
Dudestii Noi 
 
Manipulant Marfuri (depozit) MF 
Permanent contract 
Dudestii Noi 
 
Co-packer (depozit) MF 
Permanent contract 
Dudestii Noi 
 
FM Logistic, ca si angajator, va poate oferi: 
 

 Salariu de baza 

 Tichete de masa 15 leizi lucrata 

 Bonus de performanta 

 Prima de recomandare 

 Prime (nastere copil, casatorie, deces ) 

 Zile libere pentru evenimente deosebite 

 Prima de fidelitate 

 Team-building-uri si cursuri de formare 

 Future Moves: program destinat tinerilor absolventi ce devin angajati ai FM Logistic - 
http:content.fmlogistic.comfuturemovesprogram 

 FM University - online training pentru angajati 

 FM Foundation - evenimente organizate pentru a veni in sprijinul diverselor organizatii umanitare, 
ONG-uri 

 Medicover abonament medical 
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GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ GLAD VOIEVOD TIMIȘOARA 
  
Adresa: Timisoara, strada G.Baritiu, nr. 19-21 
Telefon: 0256.490367 
Adresa de email: relatiipublice@jandarmeriamobilatimisoara.ro 
Pagina web: www.jandarmeriamobilatimisoara.ro 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Arhitectura 
Automatica si Calculatoare 
Chimie Industriala si ingineria Mediului 
Constructii 
Electronica si Telecomunicatii 
Electrotehnica si Electroenergetica 
Inginerie din Hunedoara 
Management in Productie si Transporturi 
Mecanica 
Stiintele Comunicarii 

  

  

DESCRIERE: 
  
Gruparea de Jandarmi Mobila Timisoara este o unitate din structura Jandarmeriei Romane ce are ca 
principale misiuni: realizarea unui climat de ordine si siguranta civica corespunzator, cresterea 
sigurantei cetatenilor si prevenirea criminalitatii stradale, prevenirea si combaterea fenomenului 
contraventional si infractional, garantarea si apararea drepturilor si libertatilor constitutionale, a 
proprietatii publice si private, asigurarea functionarii in bune conditii a institutiilor democratice ale 
statului. 

  

  

OFERTA: 
  
700 locuri pentru școlile militare postliceale de jandarmi 
50 locuri pentru Academia de Poliție București, specializarea Jandarmi 
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HELLA Romania 
  
Adresa: Str. Centura Timisoarei, km 5+470 pe dreapta, loc. Giarmata 
Telefon: 0372-88-1100 
Adresa de email: recruitment.hro@hella.com 
Pagina web: www.hella.com/hella-ro/ 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Automatica si Calculatoare 
Electronica si Telecomunicatii 
Electrotehnica si Electroenergetica 
Management in Productie si Transporturi 
Mecanica 
Stiintele Comunicarii 

  

  

DESCRIERE: 
  
HELLA este o companie globală, de familie, prezentă pe plan internaţional cu peste 40.000 de 
angajaţi care activează în 125 de locații, în mai mult de 35 de ţări. 
 
Grupul german HELLA dezvoltă şi produce componente şi sisteme de iluminat şi electronice pentru 
industria automotive. 
 
De asemenea, HELLA dispune în Europa de unul dintre cele mai mari centre de servicii pentru piese 
de schimb şi accesorii destinate autovehiculelor, servicii de diagnoză şi servicii de asistenţă. Mai 
mult, HELLA produce şi module complete pentru vehicule, sisteme de climatizare şi reţele de bord. 
 
Cu cei peste 7.000 de angajaţi din cercetare şi dezvoltare, HELLA se numără printre cele mai 
inovatoare companii din sectorul auto și se clasează în rândul celor mai importanţi 40 de furnizori din 
industria auto globală, fiind una dintre cele mai mari 100 de companii industriale din Germania. 
 
În România, HELLA are trei centre de proiectare și dezvoltare, un centru administrativ și trei unități 
de producție în Timișoara, Arad, Lugoj și Craiova unde, în prezent, lucrează peste 4500 de colegi. 

  

  

OFERTA: 
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HELLA România are 4 categorii de programe prin care oferă oportunități de carieră studenților și 
tinerilor absolvenți. 
 
Diploma Projects 
Le oferim studenților din anul 4, Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Politehnica 
Timișoara, să realizeze o lucrare de diplomă cu un proiect care să conțină date despre cele mai noi 
tehnologii din industria automotive. 
Domeniile în care HELLA România dezvoltă aplicații și produse sunt Automated Driving - Mașina 
Autonomă, și Electric Car - Mașina Electrică. 
Echipa HELLA Technical Center Timișoara le oferă studenților o listă exhaustivă de teme pentru a 
corespunde cu dorințele și interesele profesionale. 
Înscrierile sunt în derulare acum, programul începe în Ianuarie 2020 și durează 6 luni. 
Studenții vor avea contract plătit și o serie de alte beneficii. 
Sunt disponibile 5 proiecte. 
 
INTERNSHIP as HELLA Bee! 
Este programul prin care le oferim celor mai tineri oportunitate de integrare și de învățare. 
Internii noștri dobândesc competențe în baza cărora pot face performanță într-un job pe perioadă 
nedeterminată. 
Sunt două perioade de înscriere: septembrie - octombrie și februarie-martie. 
Fiecare intern are un mentor care îl sprijină în activitățile zilnice și îi oferă îndrumare pentru 
dezvoltarea carierei. 
Colaborarea este bazată pe contract, în baza căruia compania oferă o serie de beneficii. 
La finalul perioadei de Internship () oferim de cele mai multe ori posibilitate de angajare. 
 
STUDENT ASSISTANT 
Este un program prin care căutăm tineri pasionați de tehnologiile viitorului în industria automotive, în 
echipele Automated Driving și Energy. 
Studenții sau absolvenți sunt angajați pe perioadă determinată, cu toate beneficiile unui angajat 
permanent, și beneficiază de cea mai complexă și aprofundată pregătire profesională. 
Prin acest program, căutăm pasiunea și dorința de inovare, oferim îndrumare pentru învățarea și 
cunoașterea celor mai noi tehnologii. 
 
SUMMER PRACTICE 
Un program adresat tuturor studenților, pentru practica de vară. 
În funcție de locurile disponibile, tinerii pot aplica pentru activități tehnice în locațiile HELLA Technical 
Center Timișoara, HELLA Design and Development Special Application Timișoara, HELLA Ghiroda 
sau activități de servicii în HELLA Corporate Center Timișoara. 
De asemenea, colaborarea se face pe bază de contract. 
 
 

 
  

HELPLINE ROMANIA SRL 
  
Adresa: str. Coriolan Brediceanu, nr.10 - City Business Center Corp D 
Telefon: +40 256 29 40 04 
Adresa de email: info@helpline.ro 
Pagina web: www.helpline.fr 
Prezentare firma 
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FACULTATILE VIZATE: 
  
Automatica si Calculatoare 
Electronica si Telecomunicatii 
Stiintele Comunicarii 

  

  

DESCRIERE: 
  
HELPLINE is, on the Information technology consulting market, the European leader of user 
Experience. We put the Service Desk and innovation at the service of IT management teams in their 
digital transformation. HELPLINE operates in France and internationally having 8 sites in Europe. 
With 200 customers, including 50 of the 40 most significant French companies (CAC40), HELPLINE 
has been growing steadily and consistently for more than 20 years. The company made € 147 million 
turnover in 2018. 
 
Diversity is part of the companys DNA and developing the skills of our 2,500 employees is the main 
aim of HELPLINE’s management Join us and grow with HELPLINE! 
 
 
All HELPLINE news on www.helpline.fr and social media. 

  

  

OFERTA: 
  
Service desk Technician with FrenchGerman English 
 
Responsibilities : 
 
Providing assistance for users working in the hospitality industry (troubleshooting when it comes to 
applications not working properly or issues with the distribution platform this can be done by 
connecting remotely, assistance via phone or by mail) 
 
Description of tasks and activities: 
 
Monitor the call flow 
Monitor the mailbox 
Monitor the personal mails 
Welcoming kindly the user while on the phone 
Complying with the user requests 
Identifying the VIP users and adapting the answer based on the detailed instructions 
Determining the type of request (evolution, question, incident) 
Ask questions in order to understand the root cause of the issue or the reason of a particular demand 
If necessary heshe may request the opinion of an expert 
Transfer, if necessary, the case to a higher department 
Follow up on each request 
Respect contractual commitments: SLA 
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Requirements: 
 
Spoken languages: fluent FrenchGerman and English 
Aptitude for providing positive customer service, interpersonal skills, listening skills, analytical skills 
and team spirit. 
Availability to work in shifts 
 
What we offer: 
 
Competitive salary 
Performance bonus 
Meal tickets and gift vouchers 
Training opportunities 
Regina Maria medical package 
Copayment 7Card 
Massage at the office day 
Fruits on the house 
 
Internship Customer Support with French English 
Internship Customer Support with German English 
 
 

 
  

Infobest Romania S.R.L 
  
Adresa: Simion Barnutiu nr.13 
Telefon: 0 256 476 071 
Adresa de email: recruiting@infobest.ro 
Pagina web: www.infobest.ro 
Prezentare firma 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Automatica si Calculatoare 

  

  

DESCRIERE: 
  
Infobest sprijină companiile mijlocii și corporațiile multinaționale din Europa Centrală și de Est în 
domeniile: Software Development, Quality Assurance, Support Helpdesk, Consultanță pentru 
proiecte IT. Fiind o companie Europeană de consultanță în tehnologia informației cu birouri în 

http://www.cetateacarierei.ro/
http://www.infobest.ro/
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Germania și România, Infobest este capabilă să ofere servicii onsite, offshore, nearshore sau orice 
combinație care satisface nevoile clienților. 
 
Oferta de servicii a Infobest este alcătuită din multiple unități tehnice cu experiență și expertiză în: 
 
- Dezvoltarea de aplicații: Microsoft (.NET, ASP.NET, C, WPF, WCF), Java, Javascript, PHP 
- Dezvoltare de aplicații mobile: Android, CodenameOne, Windows Phone, Xamarin, PhoneGap 
- QA și Testare: Functional Testing, Integration Testing, System Testing, Regression Testing, Load 
Testing, Bug Tracking, Code Analysis 
- Baze de date: MySQL, Microsoft SQL Server, Redis, Oracle Database, PostgreSQL, MongoDB, 
MariaDB, Hibernate, NHibernate, Entity Framework 
- Tehnologii web: HTML, CSS, CSS3, JavaScript (jQuery, jQuery UI, AngularJS, Knockout.js, 
node.js) 
- Project Management: SCRUM, Price2 
- Framework-uri web: Wordpress, Magento, Drupal, Joomla, Shopify 
 
Companie formată dintr-o echipă de experți în diverse tehnologii și medii funcționale, Infobest 
Romania este partenerul ideal în domeniul software (managed outsourcing extended workbench). 
Aplicațiile oferite companiilor din Europa au la bază experiența de peste 22 ani pe piața software din 
Germania și Romania, calitatea fiind cea care definește aceste produse. 

  

  

OFERTA: 
  
Poziții deschise: 
 
- .Net Software Developer 
- Devops Engineer 
- Java Web Software Developer 
- PHP Software Developer 
- Software Tester 
 
La ce te poți aștepta: 
 
- Proiecte dinamice și provocatoare 
- Program de lucru flexibil 
- Dezvoltare în carieră 
- Echipă profesionistă cu ierarhie plană 
- Mediu de lucru plăcut, în care lucrezi alături de prieteni 
- Training continuu orientat pe nevoi specifice 
- Cursuri de limba engleză sau germană (opțional) 
- Activități sportive7card 
- Servicii de sănătate 
 
 

 
  

Joyson Safety System 
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Adresa: Arad, Zona Industriala de Vest, Str. III, nr. 9 
Telefon: 0257203961 
Adresa de email: resurse.umane@eu.takata.com 
Pagina web: www.joysonsafety.com 
Prezentare firma 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Automatica si Calculatoare 
Electrotehnica si Electroenergetica 
Inginerie din Hunedoara 
Management in Productie si Transporturi 
Mecanica 

  

  

DESCRIERE: 
  
Takata member of Joyson Safety Systems. 
We are Joyson Safety Systems - A Mobility Safety Company 
 
Joyson Safety Systems is one of the worlds leading manufacturers in automotive safety systems with 
a turnover of around 6.4 bilion euros and more than 50,000 staff globally. At Joyson Safety Systems, 
we are strongly committed to innovation and progress. As a reliable and competent partner in the 
automotive industry, we develop and produce automotive safety systems and components that are 
used in vehicles worldwide. Our product portfolio consists of steering wheels, airbags and inflators, 
seat belts, plastic technical components, child restraint systems, electronic devices and sensors. We 
supply our products to nearly all major motor vehicle manufacturers around the world. 
 
 
NTT DATA Romania 
  
Adresa: Piata Consiliul Europei nr, 2, UBC3 Iulius Town 
Telefon: 0721900313 
Adresa de email: elena.popescu@nttdata.ro 
Pagina web: https://ro.nttdata.com/ 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  

  

  

DESCRIERE: 
  
NTT DATA is a leading IT service provider and global innovation partner headquartered in Tokyo, 
with business operations in over 40 countries. We help develop innovative business and IT solutions 
for organizations in the public and private sectors. NTT DATA Romania provides development 
assistance and expert advice to IT service providers, system integrators, software companies and 

http://www.cetateacarierei.ro/
http://www.joysonsafety.com/
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customers across various industries. 
 
 
 
It is time to rethink what you expect from your employer 
 
At NTT DATA Romania, we understand you are not just building a career - you are building a life. 
Our main asset is our people and we believe that our success depends on the opportunities you get 
to expand your talent. With 119.500 colleagues, business operations in over 50 countries and with 
many of the Fortune Global 100 among our clients, a career at NTT DATA offers you countless ways 
to make an impact in a fast-growing organization. If you would like to be part of our stellar team, we 
invite you to apply online today. 

  
 

 
  

RapidSolution Software SRL 
  
Adresa: Str. Paris nr. 2A, cam. 411 
Telefon: 0722302164 
Adresa de email: office@rapidsolution.ro 
Pagina web: www.audials.com 
Prezentare firma 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Automatica si Calculatoare 
Electronica si Telecomunicatii 

  

  

DESCRIERE: 
  
RapidSolution Software is an international software producer of state-of-the-art audio and video 
entertainment software for private consumers. 
RapidSolution Software was founded in 1998 and has its head office in Karlsruhe. In 2003, the 
second development site was founded in Timisoara, Romania. 

  

  

OFERTA: 
  
RSS looking for Java Kotlin programmers for Android platform, to work in a software team that 
designs, implements and maintains audials products. Your primary responsibilities will be to design 
and develop these applications, and to coordinate with the rest of the team working on different 
layers of the infrastructure. Therefore, a commitment to collaborative problem solving, sophisticated 
design, and quality product is essential. 
 

http://www.cetateacarierei.ro/
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Responsibilities: 
- Translate application requirements, storyboards and use cases into functional applications 
- Design, build, and maintain efficient, reusable, and reliable code 
- Ensure the best possible performance, quality, and responsiveness of applications 
- Identify bottlenecks and bugs, and devise solutions to these problems 
- Help maintain code quality, organization, and automation 
 
Requirements: 
- University degree, preferable in Computer Science, Computer Engineering, Automation, 
Electronics, 
- Experience in Android and Java Kotlin advanced programming, 
- Spoken and written English, 
- Availability for short business trips in Europe (Germany). 
 
Only suitable candidates will be contacted. 
 
What we offer: 
- Highly attractive package, according with the individual experience and performance, 
- Careers development options in an European company, 
- Working with cutting-edge technologies and possibility to make a strong personal contribution to all 
stages of product development, 
- Being part of an enthusiastic, fast growing team in Romania and work closely with colleagues in 
Germany. 
 
 

 
  

S.C NETEX ROMANIA S.R.L 
  
Adresa: Izlaz, nr.103,Timisoara 
Telefon: 0256270016 
Adresa de email: office@netex.ro 
Pagina web: www.netex.ro 
Prezentare firma 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Automatica si Calculatoare 
Electronica si Telecomunicatii 
Stiintele Comunicarii 

  

  

DESCRIERE: 

http://www.cetateacarierei.ro/
http://www.netex.ro/
https://zilelecarierei.upt.ro/prezentari/795995b4f4bfa299a3.jpg
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Politica de calitate 
 
Netex cuprinde toate activitățile de call-center, consiliere telefonică, prelucrare date şi administrare 
pagini web, în vederea comercializării de produse şi servicii diverse prin intermediul internetului 
pentru toţi clienţii. 
 
Conducerea Netex se preocupă permanent de menţinerea, aplicarea şi îmbunătăţirea continuă a 
eficacităţii sistemului de management al calității, pentru prestarea unor servicii conforme cu cerinţele 
şi aşteptările clientului. 
 
În același timp, considerăm că trebuie să ne remarcăm prin promptitudine și o bună comunicare cu 
toți colaboratorii noștri . 
Prin personalul calificat de care dispunem, toate serviciile puse la dispoziția clientului sunt la cel mai 
înalt nivel calitativ. 
Îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calităţii se obține prin intermediul implicării 
întregului personal, acest lucru ducând la creşterea satisfacției clienţilor şi implicit la creşterea 
imaginii Netex in percepţia acestora. 
Conducerea de la cel mai înalt nivel este conştientă de faptul ca personalul propriu este esenţa 
organizaţiei si de aceea asigură şi menţine un mediu optim care să permită fiecărui angajat să îşi 
pună în valoare şi să îşi dezvolte cunostinţele, experienţa şi abilitățile personale pentru a se putea 
ajunge la satisfacerea maximă a cerinţelor şi a aşteptărilor. Încurajăm continuu propriii angajaţi în 
vederea dezvoltării profesionale prin instruire continuă. 
Implicarea pentru îmbunătăţirea Calităţii este cerută de către conducerea Netex prin aplicarea unui 
management participativ care să ducă la conştientizarea relevanţei şi importanţei activităților și a 
modului de lucru al fiecărei persoane. Această abordare permite o învăţare continuă şi acumularea 
experienţelor şi metodelor de rezolvare a problemelor, pentru întâmpinarea şi anticiparea soluţiilor. 
Conducerea Netex asigură un cadru legal în ceea ce priveste protecţia informaţiilor confidenţiale şi a 
drepturilor de proprietate a clientului şi identifică din timp potenţialele conflicte de interese. 
În mod periodic conducerea Netex se asigură că politica în domeniul calităţii este adecvată scopului 
organizaţiei şi analizată pentru îmbunătaţirea ei continuă. 

  

  

OFERTA: 
  
Java Developer 
 
WHO are we looking for 
 
- Proven knowledge of Java EE, OOP principles, Design Patterns, IOC 
 
- Experience with the Spring Framework 
 
- Experience with Tomcat, JSP, Hibernate and SQL databases 
 
- Some frontend experience would be nice, like Javascript, Jquery, HTML5, CSS3 
 
- You like Linux and you are not afraid of CLI 
 
- Other relevant technologies and tools that you may need to use now and then, like Docker, Solr, 
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Kubernetes, Jenkins, Junit - Willing to learn and improve your technical know-how 
 
- English at an advanced level, both spoken and written, German is a plus but not required - 
Passionate about new technologies and trends . 
 
- Experience minimum 3 years. 
 
WHAT will you do 
 
- A challenging e-commerce project, based on one of the most advanced platforms today 
 
- You will take part in a major business refactoring 
 
- As a senior youll have the possibility to lead development teams, and be involved in architectural 
decisions 
 
- Finally, you will furiously automate everything together with the rest of the team: deployment, 
functional technical testing, and anything else that is still done 
 
- Communicate with technical and non-technical staff in a clear and effective manner, both verbally 
and in writing 
 
- investigating and resolving problems reported by the business 
 
WHY would you work with us 
 
- You will work with a leading e-commerce company, the best in their business in Europe 
 
- You can really make a difference in a large scale project, come for a chat and learn how 
 
- Youll have flexible working hours - We offer extensive training programs 
 
- Team buildings - Competitive salary 
 
- We know how to work hard, but also respect your free time 
 
 
Join us! 
 
Were hiring Linux System Administrator 
 
Requirements : 
 
- Good knowledge of computers network (Ethernet, LAN, TCP IP , VLAN , VPN) 
 
- Solid knowledge of Linux operating Systems, hardware, servers, storage media, redundant 
architecture ( HA ) 
 
- Virtualization ( docker , KUBERNETES , XEN ) 
 
- Linux scripting ( python, bash, php, perl, etc ) 
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- Configuration management orchestration ( puppet, ansible, etc ) 
 
- Web services ( nginx, Apache, PHP - fpm , tomcat, etc ) 
 
- Database administration ( MySQL , etc ) 
 
- Develops mindset 
 
Responsibilities : 
 
- Linux servers administration and patching 
 
- Monitoring and configuring network communications, VPNs 
 
- IP Telephony system maintenance and configuration 
 
- Assisting software development departments needs 
 
- Setting up and maintaining system security 
 
- Maintaining documentation up-to-date 
 
What we offer: 
 
- Working in a leading e-commerce company, the best in their business in Europe 
 
- You will get a chance to learn new things, be always up to date with latest technologies 
 
- Specific technical training programs 
 
- A challenging work environment 
 
- Flexible working hours 
 
Discounts for sport facilities 
 
Team buildings 
 
- You will be part of a team of dynamic, energetic IT professionals 
 
IT Support 
Requirements: 
- University degree, preferable in Technical field 
- Medium knowledge of Linux 
- Good knowledge of English language 
- Previous experience in a similar role it is considered a plus. 
 
Responsibilities: 
- Installing and configuring computers, hardware, operating systems and applications 
- Monitoring and maintaining the computers and network 
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- Troubleshooting system and network, hardware or software problems 
- Providing support 
- Setting up new users accounts 
- Testing and evaluating new technology 
- Conducting electrical safety checks on computer equipment. 
 
What we offer: 
- Working in a leading e-commerce company, the best in their business in Europe 
- You will get a chance to learn new things, be always up to date with latest technologies 
- Specific technical training programs 
- A challenging work environment 
- We know how to work hard, so we respect your free time 
- Discounts for sport facilities 
- Team buildings 
- You will be part of a team of young, talented IT professionals. 
 
PHP Developer 
 
Requirements: 
 
- Technical university graduate 
- Knowledge of PHP, HTML, CSS and MySQL 
- Good English knowledge 
- An open attitude towards new technologies 
- Know object oriented programming, and or design OOP, MVC 
- Focused on process and product quality 
 
We will appreciate if you: 
 
- Have previous experience with web frameworks 
- Knowledge of Java script, Jquery, Front end development 
 
Responsibilities: 
- You will be able to learn new technologies and be involved in various projects and interesting 
technical 
- Will participate in the architectural improvement Existing Application 
- You will be part of the development process. 
 
What we offer: 
 
- Working in a leading e-commerce company, the best in their business in Europe 
- You will get a chance to learn new things, be always up to date with latest technologies 
- Specific technical training programs 
- A challenging work environment 
- Flexible working hours- Discounts for sport facilities 
- Team buildings 
- You will be part of a team of young, talented developers. 
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S.C. DOSETIMPEX S.R.L. 
  
Adresa: 300714, Timişoara, România 
Telefon: 0256-200368 
Adresa de email: office@dosetimpex.ro 
Pagina web: www.dosetimpex.ro 
Prezentare firma 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Automatica si Calculatoare 
Chimie Industriala si ingineria Mediului 
Constructii 
Electronica si Telecomunicatii 
Electrotehnica si Electroenergetica 
Inginerie din Hunedoara 
Management in Productie si Transporturi 
Mecanica 

  

  

DESCRIERE: 
  
Compania Dosetimpex a fost înfiinţată în anul 1994 în Timişoara şi este în prezent unul din principalii 
jucători pe piaţa instalaţiilor pentru construcţii, având lucrări executate sau în curs de realizare în ţară 
şi în străinătate. Dosetimpex furnizează servicii complete de proiectare, execuţie, audit energetic 
pentru clădiri şi poate distribui o gamă largă de echipamente din domeniul instalaţiilor, punând la 
dispoziţia clienţilor săi soluţii integrate pentru proiectele instalaţiilor pentru construcţii. 

  

  

OFERTA: 
  
INSTALATII MECANICE 
-Manager de proiect instalatii (sef de santier) 
-Inginer proiectant instalatii sanitare, termice, ventilatii 
-Muncitor confectii metalice, tubulatura de ventilatii 
INSTALATII ELECTRICE 
-Inginer proiectant instalatii electrice de medie si joasa tensiune 
-Inginer proiectant instalatii electrice de curenti slabi (detectie, semnalizare si avertizare la incendiu, 
sisteme tehnice de securitate, voce-date, adresare publica) 
-Inginer proiectant automatizari (pentru cladiri civile, automatizari industriale) 
-Inginer executie instalatii electrice de medie si joasa tensiune (manager de proiectsef de santier) 
-Inginer executie instalatii electrice de curenti slabi (detectie, semnalizare si avertizare la incendiu, 
sisteme tehnice de securitate, voce-date, adresare publica) 
-Electrician pentru instalatii de joasa si medie tensiune 
-Electrician pentru instalatii de curenti slabi 
-Electrician pentru executie tablouri electrice 
-Agent achizitii pentru departamentul de instalatii electrice 

http://www.cetateacarierei.ro/
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CHIMIE 
-Inginer chimist 
-Operator chimie industriala 
 
 

 
  
S.C. ELBA SA 
  
Adresa: Timisoara, str. Paul Morand, nr.135 
Telefon: 0356443902 
Adresa de email: res.umane@elba.ro 
Pagina web: www.elba.ro 
Prezentare firma 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Automatica si Calculatoare 
Electronica si Telecomunicatii 
Electrotehnica si Electroenergetica 
Management in Productie si Transporturi 
Mecanica 

  

  

DESCRIERE: 
  
Cine suntem 
 
ELBA este o societate privata, cu capital integral romanesc, avand o experienta de aproape 100 de 
ani in proiectarea, productia si comercializarea corpurilor si sistemelor de iluminat. 
Fiind cel mai important producator autohton, cu un numar mediu constant de 1000 de angajati ne 
propunem sa amelioram calitatea vietii de zi cu zi, printr-un proces de inovatie continua, dezvoltand 
solutii de iluminat in armonie cu necesitatile viitoare, conferind siguranta si calitate in baza unor 
alternative prietenoase fata de mediul inconjurator si militand activ pentru protectia acestuia 
 
Cu ce ne ocupam 
Prin continua dezvoltare a resursei umane şi a tehnologiilor aplicate, ELBA se menţine pe poziţia de 
lider in domeniu producţiei corpurilor de iluminat din Romania, oferind clienţilor săi: 
• corpuri de iluminat industriale (fluorescente, cu LED, exterioare ornamentale, pentru iluminat de 
siguranţă, semafoare, etc.) 
• corpuri de iluminat pentru industria de automotive 

  

  

OFERTA: 
  
Project Manager 
Senior Design Engineer 

http://www.cetateacarierei.ro/
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Assembly TechnicianEngineer 
Injection Molding TechnicianEngineer 
Quality Engineer 
Thermal Simulations Specialist 
Rheology Specialist 
Laboratory Engineer 
HR Payroll Specialist 
Electrical Engineer 
 
 

 
  
S.C. FLEXTRONICS ROMANIA S.R.L. 
  
Adresa: Calea Torontalului, DN 6, km 5,7, 300000 Timisoara 
Telefon: 0256 303 500 
Adresa de email: Fulvia.Golub@flextronics.com 
Pagina web: www.flex.com/ro 
Prezentare firma 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Automatica si Calculatoare 
Electronica si Telecomunicatii 
Electrotehnica si Electroenergetica 

  

  

DESCRIERE: 
  
Flex is a leading sketch-to-scale solutions company that designs and builds intelligent products for a 
connected world. With more than 200,000 professionals across 30 countries and a promise to help 
make the world Live smarter, the company provides innovative design, engineering, manufacturing, 
real-time supply chain insight and logistics services to companies of all sizes in various industries 
and end-markets. 
 
Flex operation in Timisoara serves customers in the automotive, medical, industrial and networking 
market sectors, having more than 4000 employees. Our manufacturing capabilities include printed 
circuit board assembly, new product introduction, box-build and high level system assembly. We also 
provide a full range of clean room product assembly for medical disposable devices. 
 
According with worldwide development strategy, Flex Timisoara started in 2012 to build up a RD 
team for Medical and Automotive activities. Being part of worldwide RD organization, this team works 
with top healthcare companies and automotive OEMs with focus on development of medical devices 

http://www.cetateacarierei.ro/
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in the diagnostics, drug delivery (Medical) and lighting, clean products, connectivity (Automotive) 
products. 
 
For more information about what it’s like to work at Flex, please visit www.Flex.comcareers. 
 
If you are interested in some positions that we provide, you can submit your application at 
recrutare@flex.com. 

  

  

OFERTA: 
  
RD: 
Software Development Engineer for Medical and Automotive Embedded Systems 
Senior Design Quality Assurance Engineer 
Project Manager 
Senior Engineering Specialist - Software Tools and Process 
 
Operations: 
Business Excellence Director 
Module Production Manager 
Continuous Improvement Leader 
Debug Coordinator 
Line technician 
Debug technician 
 
IT: 
IT MES Engineer 
System administrator 
IT technician 
IT Trainee 
 
Materials and Logistics: 
IP Contract Administrator 
Customs Declarant 
Buyer 
Demand planner 
Forklift driver (Motostivuitorist) 
Warehouse operator 
 
Project Program Management: 
Launch Diagnostic Engineer 
Business Unit Program Manager 
 
HR: 
HR Advisor - English Speaker (with ItalianGerman) 
Operations Training Specialist 
 
Engineering: 
Test Engineer 
Process Engineer 
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Product Engineer 
Test technician 
Process Technician 
Engineering Trainee 
 
Quality: 
Customer Quality Manager 
Supplier Quality Technician 
IQA Technician 
 
Finance: 
Business Controller 
 
 

 
  
S.C. IT LABS RD S.R.L 
  
Adresa: str. Budai Deleanu nr. 13 
Telefon: 0749845323 
Adresa de email: contact@it-labs.ro 
Pagina web: www.it-labs.ro 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Arhitectura 
Automatica si Calculatoare 
Chimie Industriala si ingineria Mediului 
Constructii 
Electronica si Telecomunicatii 
Electrotehnica si Electroenergetica 
Inginerie din Hunedoara 
Management in Productie si Transporturi 
Mecanica 
Stiintele Comunicarii 

  

  

DESCRIERE: 
  
IT LABS Research Development este o companie software si de training din Timişoara, România. 
 
IT LABS este Laboratorul tau de cariera. Trainerii IT LABS combina pasiunea lor de predare cu o 
vasta experienta in industria IT din Timisoara si America de Sud. Curricula oferita de IT LABS este 
una moderna, adaptata la ultimele versiuni de limbaj si urmeaza liniile directoare ale certificarilor 
ORACLE. Suntem singurul centru de training din Romania in care lucram cu echipe mici, de 3-4 

http://www.cetateacarierei.ro/
http://www.it-labs.ro/
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persoane Centrul nostru de trainining ofera cursuri atat pentru incepatori, cat si pentru ingineri 
software care doresc sa se specializeze, oferind solutii de training pentru orice firma de specialitate. 
 
 

 
  
S.C. MULTICO S.R.L. 
  
Adresa: Strada Olarilor, nr.1, Timisoara 
Telefon: 0256 433 018 
Adresa de email: hr@multico.ro 
Pagina web: www.multico.ro 
Prezentare firma 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Inginerie din Hunedoara 
Management in Productie si Transporturi 
Mecanica 

  

  

DESCRIERE: 
  
Multico, companie fondata in 1991, activeaza cu succes pe piata serviciilor Premium de Calitate si a 
Sablarilor Curatarilor industriale, desfasurand proiecte pentru parteneri de renume international din 
diferite domenii. 
Multico este receptiv la exigentele Clientilor de a nu accepta decat 100 calitate, 100 din timp. 
 
Cu o echipa de specialisti si experienta solida in domeniu, oferim servicii si solutii integrate in 
domeniul Calitatii. 
 
Ne adaptam la cerintele fiecarui Client, facilitam accesul la analize si date, astfel incat sa beneficiati 
de cea mai rapida si eficienta metoda de rezolvare a situatiilor legate de calitatea produselor, in 
conditiile reducerii si optimizarii costurilor. 
 
MISIUNE SI VALORI 
 
Multico investeste continuu in oameni. Cautam constant sa depasim asteptarile Clientilor nostri prin 
imbunatatirea permanenta a serviciilor oferite. 
Oferim Servicii Premium de Calitate si aplicatii in domeniul sablarilor si curatarilor ecologice, cu 
responsabilitate fata de mediul inconjurator si adaptate la particularitatile fiecarui Client. 
 
Multico este receptiv la cerintele si exigentele Clientilor sai de a accepta 100 calitate, 100 din timp. 

http://www.cetateacarierei.ro/
http://www.multico.ro/
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Valorile pe care se sprijina Multico sunt: 
 
• CLIENTI 
• ANGAJATI 
• MEDIU 
• FLEXIBILITATE 
• INITIATIVA 
• INOVATIE 
 
VIZIUNE 
 
„Ceea ce noi ne dorim, la Multico, este sa fim cei mai buni atat in domeniul serviciilor de inspecție de 
calitate cat si in segmentul sablarilor ecologice, sa venim mereu in intampinarea Clientilor nostri cu 
solutii optime care sa aduca plus valoare businessului lor. 
 
Ne propunem sa devenim parteneri pe termen lung atat pentru colaboratorii cat si pentru 
angajatii nostri, deoarece masura succesului este data de gradul de satisfactie al Clientilor, echipei si 
al investitorilor.” 
 
 

 
  

S.C. NOKIA Networks SRL 
  
Adresa: Splaiul Nicolae Titulescu, Nr. 8, Timisoara 
Telefon: +40 256 30 31 00 
Adresa de email: hrconnect.ro@alcatel-lucent.com 
Pagina web: https://www.nokia.com/en_int 
Prezentare firma 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Automatica si Calculatoare 
Electronica si Telecomunicatii 
Electrotehnica si Electroenergetica 
Inginerie din Hunedoara 

  

  

DESCRIERE: 
  
Who we are 
We create the technology to connect the world. 

http://www.cetateacarierei.ro/
https://www.nokia.com/en_int
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Powered by the research and innovation of Nokia Bell Labs, we serve communications service 
providers, governments, large enterprises and consumers, with the industrys most complete, end-to-
end portfolio of products, services and licensing. We adhere to the highest ethical business 
standards as we create technology with social purpose, quality and integrity. Nokia is enabling the 
infrastructure for 5G and the Internet of Things to transform the human experience. 
 
What we do 
We are shaping the future of technology to transform the human experience. 
We are the heart of the connected world -- building extraordinary networks, devices, software and 
ecosystems. We continually reimagine technology to meet society’s many challenges and 
opportunities, making communities smarter and more sustainable, transportation safer, enterprises 
more agile. 
We keep an eye towards how our technology impacts people -- putting them in charge of their 
wellness, experiences, choices, lives, and the way they collaborate and explore the world around 
them. 
Powered by the research and innovation of Nokia Bell Labs, we serve communications service 
providers, governments, large enterprises and consumers with the industrys most complete, end-to-
end portfolio of products, services and licensing. 
 
 
How we do it 
We have one of the industry’s broadest portfolio of information and communications technology, 
software, services and licensing. 
We are different from our competitors in many ways, but one in particular sets us apart - we have one 
of the industry’s most comprehensive portfolios and the experience to match in Mobile Networks, 
Fixed Networks, Nokia Software, IPOptical Networks and Global Services. 
 
 

 
  
Saguaro Technology , Inc. 
  
Adresa: hr@saguarotech.net 
Telefon: 0356 101.996 
Adresa de email: hr@saguarotech.net 
Pagina web: www.saguarotech.net 
Prezentare firma 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Automatica si Calculatoare 
Electronica si Telecomunicatii 

  

  

DESCRIERE: 
  

http://www.cetateacarierei.ro/
http://www.saguarotech.net/
https://zilelecarierei.upt.ro/prezentari/99341SaguaroNet-Building-Dedication.mp4
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With corporate headquarters in California, USA, and technical operations in Timișoara, Romania, 
Saguaro Technology maintains a tight-knit community of software engineering, quality assurance, 
and support professionals that provide the highest standards of software engineering, 
professionalism, and ethical behavior. 
 
Our projects include: 
• Web applications for life sciences companies 
• Software solutions for Interactive Whiteboards and cloud-based video conferencing that makes 
teleconferencing possible anywhere. 
• Software animating sophisticated, high-tech machinery for semiconductor fabrication processes 
• Software applications for complex, high-performance printing 
 
We offer a universe of growth opportunities to talented engineers who understand that the measure 
of one’s success goes beyond just doing one’s job, but ultimately the inner ability to refine process, 
define progress and generate vision. 
We are a positively charged organization with a long-term commitment to people who have the 
determination and the inspiration to make the best of their profession and savor personal life 
accomplishments. The time we spend together spells challenge, quality, joy and benefit of success. 

  

  

OFERTA: 
  
C .NET Developer 
 
Job description and project overview 
We are developing a software application for semiconductor automation robots, responsable for 
handling substrates from the semiconductor industry. 
To develop the application we are using technologies, such as: .NET Framework, Compact 
Framework, C using Visual Studio, XML, Lambda expressions, LINQ and the user interface is 
implemented in Windows Forms. 
Responsibilities: 

 Designing the software modules fulfilling the requirements 

 Developing and maintaining software applications 

 Testing and validation of the software 

 Participating to code reviews 
Profile requirements: 

 University Degree - Computer Science, Informatics or related preferred 

 2+ years or more of C .NET experience 

 Experience with Windowns Forms 

 Good understanding of OOP and design patterns 

 Abilities in working with hardware systems (motors, sensors, etc) 

 CC++ knowledge is an advantage 

 Good written and spoken English language skills 
We are offering you: 

 Opportunity to build a career with us 

 Exciting Projects to increase your development expertise 

 Being part of a great and dynamic team together with other talented Software Professionals 

 Top-Tier Salaries and Benefits 
- Saguaro Tech offers top-tier salaries and benefits that currently include merit-based bonuses, 

http://www.cetateacarierei.ro/
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education benefits, professional training programs, medical clinic services, dental subsidies, gym and 
sport activities memberships and more 

 Modern New Facilities! 
- Work with the latest in technology, tools and equipment, modern offices and state-of-the-art labs 
 
CC++ Embedded Developer 
 
Job description and project overview 
We are looking for a talented CC++ Software Developer, who: 

 is interested in developing the controls systems for next generation cryogenics equipment 

 is interested in developing embedded real time applications 

 wants to Apply the latest technologies in an energetic, team-based culture 

 would like to Work in modern labs with state-of-the-art tools and equipment, and in a constantly 
developing environment designed especially for Software professionals! 
You can become an active member of a highly energetic software development team! This team 
designs, develops and maintains control applications using CC++. 
Responsibilities: 

 Architect, Design and Develop embedded applications adapted to TI TMS family, using Code 
Composer Studio 

 Work together with QA team to develop simulation for the embedded applications 

 Maintain the developed applications 

 Communicate with US based customers 
Profile requirements: 

 Good CC++ programming skills 

 Experience with embedded applications architecture 

 Familiar with motor control 

 Familiar with Analog and Digital IO 

 Familiar with JTAG 

 Fluent in written and spoken English 
We are offering you: 

 Opportunity to build a career with us 

 Exciting Projects to increase your development expertise 

 Being part of a great and dynamic team together with other talented Software Professionals 

 Top-Tier Salaries and Benefits 
- Saguaro Tech offers top-tier salaries and benefits that currently include merit-based bonuses, 
education benefits, professional training programs, medical clinic services, dental subsidies, gym and 
sport activities memberships and more 

 Modern New Facilities! 
- Work with the latest in technology, tools and equipment, modern offices and state-of-the-art labs 
 
 
Accountant 
mployment type: full time permanent employee. 
Qualifications: 
University degree - studies in financial and accounting field 
at least 1 year working experience in a similar position 
English language -good written and verbal English skills 
good knowledge of Ms Office (Word, Excel) 
strong communication skills 
team player and ability to work in a flexible way. 

http://www.cetateacarierei.ro/
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Job Description: 
prepare documents for travel 
meal tickets calculation 
petty cash 
internal reports 
other support tasks for the financial-accounting department 
review and write procedures which affect accountingfinance 
other responsibilities may be added based on ability and fit. 
We are offering: 
Opportunity to build a career with us. 
Exciting Projects to increase your development expertise. 
Being part of a great and dynamic team together with other talented Software Professionals. 
Benefits that currently include merit-based bonuses, education benefits, professional training 
programs, medical clinic services, dental subsidies, gym and sport activities memberships and more. 
Highly professional environment in a new modern facilities providing the latest in technology, tools 
and equipment, modern offices and state-of-the-art labs. 
 
 
 

 
  

SC Arabesque SRL 
  
Adresa: hr.tm@arabesque.ro 
Telefon: 0256-291.023 
Adresa de email: hr.tm@arabesque.ro 
Pagina web: https://arabesque-distributie.ro 
Prezentare firma 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Arhitectura 
Constructii 
Management in Productie si Transporturi 

  

  

DESCRIERE: 
  
Arabesque ,cel mai mare distribuitor de materiale de constructii si finisaje din Romania, inoveaza in 
permanenta si dezvolta activ serviciile oferite clientilor sai din sfera constructiilor ! Ne aflam pe piata 
din 1994 si avem o prezenta regionala in Moldova, Ucraina, Bulgaria. Fondată în Galați, in 1994, de 
catre omul de afaceri Cezar Rapotan, Arabesque detine 38 de centre comerciale, dintre care 23 in 
Romania. Echipa din Romania numara peste 3200 de oameni iar forta logistica este asigurata de 
cele peste 1000 de camioane specializate. 
 
Arabesque a format o echipa puternică de vânzari care este în mod constant pregătită din punct de 
vedere tehnic dar şi la curent cu cele mai moderne strategii de vânzare. 
 

http://www.cetateacarierei.ro/
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Astfel, specialiştii Arabesque sunt pregătiţi să ofere consultanţă tehnică pentru proiectele pe care 
clienţii le au în derulare, să asigure informaţii referitoare la calcularea consumurilor specifice, 
alegerea celor mai bune alternative constructive, cât şi în privinţa metodelor de utilizare şi aplicare a 
diverselor materiale astfel încât clienţii noştri să beneficieze de cele mai performante şi eficiente 
soluţii. 

  

  

OFERTA: 
  
Ofertele de cariera disponibile sunt : 
 
- Reprezentant vanzari ( loc de munca ce necesita studii superioare si disponibilitate la deplasari) 
- Consilier vanzari ( loc de munca ce necesita studii superioare) 
 
 

 
  
SC ETA2U SRL 
  
Adresa: Timisoara, str. Ghe Dima, nr. 1 
Telefon: 0256277500 
Adresa de email: jobs@eta2u.ro 
Pagina web: www.eta2u.ro 
Prezentare firma 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Automatica si Calculatoare 
Electronica si Telecomunicatii 

  

  

DESCRIERE: 
  
Descrierea companiei 
ETA2U SRL - companie activa pe piata IT din Romania din 1992 - inseamna o echipa cu peste 250 
specialisti IT certificati si o cifra de afaceri de peste 43 milioane euro. 
 
ETA2U este principalul integrator de sisteme şi soluţii IT complexe din vestul si centrul României, 
furnizor de produse şi servicii IT și una dintre cele mai certificate companii din IT-ul românesc (tehnic, 
comercial și de calitate). 
 
Performanță constant recunoscută prin nominalizări anuale în topurile naționale: 
-in 2017, ETA2U a fost situata pe locul al 4-lea in Topul celor mai mari integratori ITC din Romania, 
dupa cifra de afaceri, profitul net si numarul de angajati. 
- ETA2U a fost confirmata public ca fiind clasata pe locul I in Top 2017 national. la categoria 

http://www.cetateacarierei.ro/
http://www.eta2u.ro/
https://zilelecarierei.upt.ro/prezentari/84793ETA2U_2012_Cristina.pptx


Titlul proiectului: Stagii de practică pentru studenți 

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

 http://www.cetateacarierei.ro  

intreprinderi mijlocii (Cercetare, Dezoltare si High Tech) dupa cifra de afaceri, profit net, 
productivitate si performanta globala.Incurajam creativitatea si inovatia sprijinim tinerii entuziasti 
talentati, pasionati, motivati sa performeze si sa-si dezvolte cariera profesionala.Asiguram un mediu 
de lucru bazat pe dialog,incredere,respect reciproc si cooperare. 

  

  

OFERTA: 
  
Job-uri active: 
Inginer Proiectant instalații de curenți slabi 
Consultant - Vânzător 
TehnIng Image Print 
Sales representative 
Tehnician pt. sisteme de detectie incendiu, supraveghere și control acces 
Analist achizitii junior 
 
 

 
  

SC Faulhaber Motors Romania SRL 
  
Adresa: str. Spre Est, 14 A, Jimbolia, Timis 
Telefon: 0040 256 362571 
Adresa de email: sergiu.cociu@faulhaber.ro 
Pagina web: www.faulhaber.ro 
Prezentare firma 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Electronica si Telecomunicatii 
Mecanica 

  

  

DESCRIERE: 
  
Grupul Faulhaber ofera cea mai mare gama de mini si micropropulsoare, care in acest moment face 
posibil accesul la aceste produse in toata lumea dintr-o singura sursa. Grupul nostru este specializat 
in dezvoltarea si construirea celor mai performante si complexe sisteme de propulsie de mare 
precizie pentru diverse domenii de utilizare, ca de exemplu: aparatura medicala, roboti industriali, 
telecomunicatii si optica de precizie. 
 
Cea mai mare parte a produselor noastre si a utilajelor necesare pentru productie sunt dezvoltate si 
construite de noi insine, garantand astfel transformarea perfecta a ideilor noi in produse noi de inalta 
calitate. 
 
 

http://www.cetateacarierei.ro/
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SC FRIGOGLASS ROMANIA SRL 
  
Adresa: DN59 Timisoara - Moravita km16 
Telefon: 0256407530 
Adresa de email: recrutare_romania@frigoglass.com 
Pagina web: www.frigoglass.com 
Prezentare firma 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Electronica si Telecomunicatii 
Electrotehnica si Electroenergetica 
Inginerie din Hunedoara 
Management in Productie si Transporturi 
Mecanica 
Stiintele Comunicarii 

  

  

DESCRIERE: 
  
Frigoglass is the global leader in Ice Cold Merchandisers (ICM). We provide our customers with a 
complete range of innovative merchandising solutions which uniquely position and promote their 
brands for consumers around the world. 
 
Frigoglass supplies Ice Cold Merchandisers (beverage coolers) to soft drinks and alcoholic beverage 
companies across five continents. Our market-leading products combined with our commitment for 
consistent, superior after-sales support, has allowed us to build and continuously develop long 
standing partnerships with our customers, who include leading brand owners in the 100 countries 
that we serve globally. 
 
Our innovative coolers enhance our customers’ beverage branding at the point of sale and drive 
increased consumption. In parallel to maximizing merchandising opportunities for our customers, we 
are committed to providing increasingly environmentally friendly product solutions which enable our 
customers to meet ambitious sustainability and carbon emission reduction targets. 

  

  

OFERTA: 
  
Finance Department 
Accountant 

http://www.cetateacarierei.ro/
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Production Department 
Production Foreman 
 
Engineering Department 
Time Methods Engineer 
 
Supply Chain 
Material Planner 
Purchasing Specialist 
 
 

 
  
SC Huf Romania SRL 
  
Adresa: Zona Industriala Vest, Strada IV, Nr. 7, Arad, 310491 
Telefon: +40 257 220 110 
Adresa de email: resurse.umane@huf-group.com 
Pagina web: www.huf-group.com 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Automatica si Calculatoare 
Electronica si Telecomunicatii 
Electrotehnica si Electroenergetica 
Inginerie din Hunedoara 
Mecanica 

  

  

DESCRIERE: 
  
Firma Huf Romania este o investitie a grupului de firme Huf International GmbH, care este lider în 
dezvoltarea si productia sistemelor de acces, închidere si imobilizare pentru industria 
autovehiculelor. Cateva dintre produsele din portofoliul Huf sunt sistemele mecanice si electronice 
pentru chei, incuietori, manere, sisteme telematice si de monitorizare a presiuni din pneuri. 
 
Infiintata in 1908 in Velbert, Huf are astazi aproximativ 7.800 angajati localizati in 14 tari din intreaga 
lume și o cifra de afaceri anuala de peste 1,5 miliarde de euro. Huf a fost prima companie care a 
dezvoltat componente pentru noul sistem de acces și imobilizare Passive Entry și Keyless Go, 
precum și Kick Sensor. 
 
Daca esti flexibil si ai curajul de a schimba lucrurile Huf îti ofera posibilitatea de a dezvolta si de a 

http://www.cetateacarierei.ro/
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revolutiona lucrurile în zona tehnica si comerciala: provocari internationale, proiecte inovatoare, 
coeziune colegiala si suport pentru dezvoltarea personala. Fiind o companie de familie, cu o 
prezenta internationala, punem accent pe traditie si inovatie pentru a crea astazi lumea auto de 
maine, acestea fiind atributele care ne fac unici. 
 
Asteptam cu nerabdare sa va întalnim! 
 
Huf Romania Arad 
Zona Industriala Vest, Strada IV, nr. 7, 310491 
Tel: +40 257 220 178 
E-mail: resurse.umane@huf-group.com 
www.huf-group.com 
 
RD Center Timisoara 
Piata Consiliul Europei, Nr.1, Etaj 6, 300627 
Tel: +40 356 229 911 
E-mail: resurse.umane@huf-group.com 
www.huf-group.com 

  

  

OFERTA: 
  
Software Team Leader 
Software Project Leader 
Embedded Software Developer 
Software Quality Engineer 
Configuration Management Engineer 
Software Build Engineer 
System Tester 
Software Tester 
Integration Tester 
Hardware Developer 
Layout Design Engineer 
Communication Responsible 
 
 

 
  

SC MAHLE Componente de Motor SRL 
  
Adresa: CALEA ARADULUI, DN 69, KM 6.6, TIMISOARA 
Telefon: 0256.265.630 
Adresa de email: office@ro.mahle.com 
Pagina web: www.mahle.com 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  

http://www.cetateacarierei.ro/
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Electrotehnica si Electroenergetica 
Inginerie din Hunedoara 
Management in Productie si Transporturi 
Mecanica 

  

  

DESCRIERE: 
  
MAHLE is a leading international development partner and supplier to the automotive industry as well 
as a pioneer for the mobility of the future. The group’s product portfolio addresses all the crucial 
issues relating to the powertrain and air conditioning technology—both for drives with combustion 
engines and for e-mobility. In 2016, the group generated sales of approximately EUR 12.3 billion with 
around 77,000 employees and is represented in 34 countries with 170 production locations. 
 
 

 
  
SC SoftVision SRL 
  
Adresa: Business Center Romcapital Timisoara, Bld. Mihai Viteazu Nr. 30B 
Telefon: 0256 220 846 
Adresa de email: hr@softvision.ro 
Pagina web: www.softvision.ro 
Prezentare firma 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Automatica si Calculatoare 
Electronica si Telecomunicatii 

  

  

DESCRIERE: 
  
SOFTVISION 
Noi aducem viitorul cu un pas mai aproape. 
Cu peste 1200 de colegi, suntem lideri pe piața românească de consultanță și software outsourcing. 
Furnizăm clienților noștri (atât start-up-uri din Silicon Valley, cât și companii din Top Fortune 500) 
calitate ireproșabilă, prin servicii personalizate de software. 
Dezvoltăm proiecte în toate limbajele de programare existente pe piață (.NET, Java, Web, PHP, 
C/C++, iOS, Android, Windows Phone, Python, Ruby on Rails etc.) și lucrăm mereu cu cele mai noi 
tehnologii. Echipa noastră dedicată de testare este specializată atât pe manual, cât și pe automation; 
atât pe Mobile Apps, cât și pe Web și Desktop. 

http://www.cetateacarierei.ro/
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Și pentru că ne perfecționăm continuu, prin programul intern “SOFTVISION University” toți colegii au 
posibilitatea să se dezvolte profesional. Este un centru de cunoștințe și expertiză, este locul unde ne 
ajutăm reciproc și unde întrebările noastre își găsesc răspunsul. 
 
 

 
  
SC USTravel SRL 
  
Adresa: Str. Lascar Catargiu Nr. 2 Bl. 15 Ap. 2 
Telefon: 0726 342 545 
Adresa de email: office.romania@ustravel.ro 
Pagina web: www.ustravel.ro 
Prezentare firma 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Arhitectura 
Automatica si Calculatoare 
Chimie Industriala si ingineria Mediului 
Constructii 
Electronica si Telecomunicatii 
Electrotehnica si Electroenergetica 
Management in Productie si Transporturi 
Mecanica 
Stiintele Comunicarii 

  

  

DESCRIERE: 
  
USTravel este o agenţie de recrutare cu sediul central situat în Timişoara, fiind pe piaţa din România 
din 2005. Oferim programe de tip work and travel atât în State cât şi în Europa- UK, Grecia, Cipru, 
Spania, Islanda și programe de tip Internship în Australia, Argentina, Mexic, Noua Zeelandă camp 
sau teach în Thailanda, work and study în Canada. 
 
Programele noastre Work and Travel disponibile atât în Statele Unite ale Americii cât şi în Europa şi 
Argentina vă ofertă oportunitatea de a lucra pentru o perioadă determinată de timp (3-6 luni) şi de a 
experimenta diferite culturi din jurul lumii. Work and Travel înseamnă o vară plină de aventuri 
combinată de cele mai multe ori cu experienţa primului job multinaţional prin care vei începe viaţa de 
adult. 
 
Partenerii noștri din străinătate vă oferă o gamă largă de job-uri sigure și diversificate, potrivite 
dorințelor fiecărui aplicant 
 

http://www.cetateacarierei.ro/
http://www.ustravel.ro/
https://zilelecarierei.upt.ro/prezentari/8553Prezentare_USTravel-12.2015.ppt
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Ești în sfârșit student și, crede-mă, e minunat. E perioada în care nu ai foarte multe griji și totuși simți 
că faci ceva pentru viitorul tău. 
 
Aplică acum pentru a începe AVENTURA!! 
Alătură-te miilor de studenţi care au ales USTravel pentru a-şi trăi visul american prin programul 
Work Travel SUA, precum şi altor studenţi, tineri şi persoane aflate în diferite stadii ale carierei care 
au aplicat pentru programele noastre de tip Work Travel, Internship şi Work pentru dezvoltarea 
personală şi profesională. 
 
GARANŢIA BANILOR - Cu USTravel nu pierzi nimic- Dacă studentul se decide să se retragă din 
program, nu pierde banii aceştia rămân la USTravel timp de 5 ani, timp în care pot fi folosiţi pentru 
oricare alt program sau TRANSFERAŢI. 
 
 

 
  
SC VISMA SOFTWARE SRL 
  
Adresa: Timisoara, City Business Centre, Str. C. Brediceanu 10 C5 cod 300011 
Telefon: 0356 229 002 
Adresa de email: monica.ecaterina.nyesti@visma.com 
Pagina web: www.visma.com 
Prezentare firma 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Automatica si Calculatoare 

  

  

DESCRIERE: 
  
Visma România este o companie furnizoare de produse de software pentru automatizarea 
activităților cu ajutorul sistemelor de gestiune ERP și produselor complementare POS și CRM, între 
altele. Brandul ocupă o poziție de lider de piața în Europa datorită diversității produselor, dar și 
calității acestora. În România, Visma și-a făcut simțită prezența în 2006, odată cu deschiderea 
primului centru RD, la Timișoara. Un an mai târziu, Visma a devenit acționarul firmei Multimedia 
Capital România, din Sibiu. În 2009, Visma Software Timișoara și Visma Software Sibiu au fuzionat, 
devenind Visma Software România, o singură companie, cu sediu la Sibiu și punct de lucru la 
Timișoara. 

  
 
 

http://www.cetateacarierei.ro/
http://www.visma.com/
https://zilelecarierei.upt.ro/prezentari/29192presentation-about-Visma-Zilele-Carierei.pptx


Titlul proiectului: Stagii de practică pentru studenți 

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

 http://www.cetateacarierei.ro  

 
  
Strabag SRL 
  
Adresa: office.ro@strabag.com 
Telefon: +40 21 403 43 87 
Adresa de email: office.ro@strabag.com 
Pagina web: www.strabag.ro 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Arhitectura 
Chimie Industriala si ingineria Mediului 
Constructii 
Electronica si Telecomunicatii 
Electrotehnica si Electroenergetica 
Management in Productie si Transporturi 
Mecanica 

  

  

DESCRIERE: 
  
STRABAG SE este un grup european bazat pe tehnologie pentru serviciile de construcții, un lider în 
inovație și putere financiară. Serviciile noastre acoperă toate sectoarele din industria construcțiilor și 
cuprind întregul lanț de valori al construcțiilor - de la proiectare până la planificare, de la construcții la 
servicii de proprietate și de la facilități si funcționare până la demolare. 
Noi garantam realizarea proiectelor in conditii de siguranta si ultima tehnologie, adaugand valoare 
pentru clienții noștri avand servicii specializate care integrează cele mai diverse domenii de activitate. 
Ne asumam responsabilitatea de a reuni oameni, materiale și mașini la locul potrivit și la momentul 
potrivit pentru a realiza chiar și cele mai complexe proiecte de construcție la timp, avand cea mai 
înaltă calitate și la cel mai bun preț. 
Rețeaua densă de filiale din multe țări europene si de pe alte continente ne ajută sa extinderem zona 
noastra de operare mult dincolo de granițele Austriei și Germaniei. 
Am proiectat si construit mai mult de 76 din volumul de producție din piata constructiilor si suntem 
clasati pe una dintre primele trei poziții in functie de aria de desfasurare in Austria, Germania, 
Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Polonia, România și Croația. 
In Romania STRABAG activează din 1991, in prezent avand filiale în toate regiunile importante ale 
tarii. 
Compania își desfășoară activitatea în toate sectoarele de construcții, cu precadere în sectoarele de 
infrastructura de transport și construcții de drumuri, construcții civile, precum și în proiecte de 
construcții de mediu. 
În grupul STRABAG din România avem si alte branduri de succes cum ar fi: ARL, BHG, MINERAL, 
BITUNOVA, DRUMCO, SAT, TPA, ZÜBLIN și DYWIDAG, cu activitati conexe constructiilor 
(productie de asfalt, productie de beton, certificarea calitatii, constructii sepciale etc.). 
Viziunea noastră este să devenim liderul furnizorilor de servicii de construcție din Europa. Pentru a 

http://www.cetateacarierei.ro/
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atinge acest obiectiv, ne străduim să fim cel mai bun ofertant - adică să furnizăm calitate la cel mai 
bun preț. 
Va invitam sa faceti parte din echipa noastra. 
 
 

 
  

Valeo Timișoara 
  
Adresa: DJ 691 km 8+ 775, Giarmata, Timiș 
Telefon: 0722 360 219 
Adresa de email: anca.buciu@valeo.com 
Pagina web: www.valeo.com 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Electrotehnica si Electroenergetica 
Inginerie din Hunedoara 
Management in Productie si Transporturi 
Mecanica 

  

  

DESCRIERE: 
  
Valeo la nivel global 
Valeo este un furnizor de automobile si un partener strategic pentru producatorii auto din întreaga 
lume, dezvoltand tehnologii inovatoare pentru reducerea emisiilor de CO2 si pentru o conducere 
intuitiva. 
 
Grupul a fost fondat in 1923 în Saint Ouen (Franta), iar astazi este prezent in 33 de tari, are 113.600 
de angajati si 59 centre RD. 
 
Grupul Valeo este prezent in Romania in 2 locatii, o fabrica de productie langa Timisoarain si una in 
Mioveni (zona Arges). 
 
 
Valeo Timisoara 
Valeo Timisoara face parte din Sistemele de Vizibilitate si a inceput productia de iluminat in 
septembrie 2005, in crestere anuala, avand in prezent aproximativ 1800 de angajati. Productia este 
impartita in trei unitati: echipamente originale (OEM), servicii post-vânzare (AFM) si produse speciale 
(SP). 
 
La sediul de langa Timisoara, producem sisteme de iluminare fata si spate, pentru industria auto, 

http://www.cetateacarierei.ro/
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care functioneaza cu cea mai recenta tehnologie, produsele rezultand din procese complexe de 
injectare, lăcuire, metalizare si asamblare. 
 
 
Valeo Sisteme Termice se afla in zona Mioveni si produce sisteme de climatizare pentru principalul 
client Dacia - Grupul Renault, pentru o gama larga de autoturisme. 
 
Compania Valeo România este certificata ca Angajator de Top 2019 si a fost clasata pe locul 11 in 
Top 40 cei mai doriti angajatori din Timis! 
 
 
 
Dacă ești un candidat puternic motivat căruia îi place să lucreze într-un mediu dinamic, în continuă 
creștere, cu tehnologii de ultimă generație, așteptăm aplicația ta. 

  

  

OFERTA: 
  
Calitate 
Tehnician teste laborator 
 
 
Productie 
Reglor injectie mase plastice sau lacuire 
Sculer matriter 
Tehnician injectie mase plastice 
Inginer proces asamblare 
 
 
Logistica 
Operator logistica 
Stivuitorist 
 
 
Mentenanta 
Tehnician mentenanta 
 
 
VARROC-ELBA ELECTRONICS SRL 
  
Adresa: Str Paul Morand nr 135 
Telefon: 0723 636 722 
Adresa de email: cnovac@varroc-elba.com 
Pagina web: in lucru 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Automatica si Calculatoare 
Chimie Industriala si ingineria Mediului 
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Electronica si Telecomunicatii 
Electrotehnica si Electroenergetica 
Inginerie din Hunedoara 
Management in Productie si Transporturi 
Mecanica 
Stiintele Comunicarii 

  

  

DESCRIERE: 
  
Varroc - Elba Electronics (VEE) is a Greenfield opened in 2019 as a joint venture between Varroc 
Lighting Systems and Elba. Focused on the manufacturing of electronics for the automotive industry, 
VEE is based in Timisoara, Romania. 
 
Currently we are looking to expand our team and find some new enthusiastic and creative 
colleagues. 
 
If you like new challenges, have automotive background or want to learn about it then we would like 
to meet you. 
 
 
 
ELBA company with almost 100 years of tradition, is a leading manufacturer in Eastern Europe for 
automotive and technical lighting located in Timisoara. ELBA actively participates at the everyday 
quality improvement, developing lighting solutions in accordance with the production regulations. 
These guarantee safety and quality using ecological alternatives. 
 
Visit www.elba.ro for more information. 
 
 
 
Varroc Lighting Systems is a premier developer and manufacturer of next-generation external lighting 
systems and vehicle control electronics for the automotive and two-wheeler industries. Focused on 
safety, mobility, and style, Varroc Lighting Systems brings leading-edge technology to the 
mainstream automotive market with high-quality and cost-competitive solutions. Headquartered in 
Plymouth, Michigan, U.S., the company has more than 8,000 employees worldwide with operations 
in in 17 countries and capabilities on every continent where vehicles are produced. Varroc Lighting 
Systems is a key member of the Varroc Group family of automotive components businesses. 
 
Visit www.varroclighting.com for more information. 

  

  

OFERTA: 
  
Launch Manager 
 
Customer Quality Project Manager 
 
Material Production Planner 
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Process Engineer SMT 
 
Process Engineer Backend 
 
Senior Accountant 
 
Financial Controller 
 
HR Specialist 
 
Office Assistant 
 
Quality Technician 
 
Maintenance Technician 
 
Process Technician 
 
 

Veoneer Romania SRL 
  
Adresa: Blvd. Antenei, nr. 9, United Business Center 2. et. 9 
Telefon: 0256254500 
Adresa de email: eliza.truica@veoneer.com 
Pagina web: https://www.veoneer.com/en 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Automatica si Calculatoare 
Electronica si Telecomunicatii 

  

  

DESCRIERE: 
  
Veoneer develops cutting-edge technology for the Future Car. Our international, agile and highly 
collaborative teams aim to accelerate the growth in Autonomous Driving and be the leader in 
Advanced Driver Assistance Systems. We empower our people and are dedicated to their 
professional development and growth. With 9200 employees in 13 countries, our growing team has 
the goal is to lead the revolution underway in the automotive industry…and then be the pioneer for 
what comes next. 
 
 

 
  
virtual7 Romania 
  

http://www.cetateacarierei.ro/
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Adresa: Timisoara, Piata Consiliul Europei, Nr.2E, Cladirea UBC 3, Et.13 
Telefon: 40 787 539 359 
Adresa de email: abrudan@virtual7.ro 
Pagina web: www.virtual7.de 
Prezentare firma 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Automatica si Calculatoare 
Electronica si Telecomunicatii 

  

  

DESCRIERE: 
  
We are virtual7 
 
It is all about the products of ORACLE. We deploy them in the areas Middleware, Business 
Intelligence and databases. We 
make the most of the technologies and develop customized solutions for the success of our 
customers. We are an entrepreneur- 
led software and consulting company with 100 employees and one of the strongest ORACLE Partner 
in Germany. 

  

  

OFERTA: 
  
1. UI UX DESIGNER 
 
As a UIUX Designer, you will be responsible for creating user-centric design and solutions which are 
focused on the end-user overall experience! You will be working closely with developers, marketing 
team a. We are looking for someone who is passionate about expanding features that create a great 
experience! 
 
PROFILE 
o UX experience working on complex and rich business facing applications 
o Experience with designing prototype user interaction 
o Strong skills in visual design 
o Experience working with different teams for implementation of designs 
o Ability to drive and close designs independently 
o Knowledge of visual design and wireframing tools such as Adobe Creative Suite, Sketch or other 
o Good communication skills in German and English. 
 
REPONSIBILITIES 
o Design conceptual sketches, wireframe information architecture, high-fidelity mockups, and 
interaction specifications 
o Collaborate with product, engineering, and marketing owners to develop solutions around complex 
use cases and workflows 
o Present and align your designs with a variety of stakeholders from across the organization 

http://www.cetateacarierei.ro/
http://www.virtual7.de/
https://zilelecarierei.upt.ro/prezentari/88734virtual7_Anzeige_Top_Employees_Katalog_DRUCK.pdf
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o Measure, analyze and optimize user experience of existing applications 
o Establish and promote design guidelines, best practices and standards. 
 
WE PROMISE 
Short decisions path, small and dynamic teams, extra vacation days, bonuses including 13th salary, 
medical insurance, transparency, fun and action, appreciation and support in your daily work are not 
a recruitment slogan for us, but everyday life. 
 
 
2. System Administrator 
 
Seniority: Middle Level 
Location: Timisoara 
Employment Type: Full time 
Responsibilities: 
• Service card for equipment 
• Maintenance and troubleshooting 
• Produce standards and processes development for Windows Server and VMWare infrastructure 
services 
• Ensure security through access controls, backups and firewalls 
• Set up accounts 
• Monitor performance and maintain systems according to requirements 
• Upgrade systems with new releases and models 
• Support the writing of the technical documentation needed for operation or recurring issues or 
tasks. 
Qualifications: 
• University degree in Computer Science, Mathematics or Engineering 
• Excellent problem solving and troubleshooting skills 
• Knowledge of databases, networks (LAN, WAN) and patch management 
• Knowledge of system security and data backuprecovery 
• Familiarity with various operating systems and platforms 
• Excellent communication skills (verbal and written) 
• Fluent in English. 
 
WE PROMISE 
Short decisions path, small and dynamic teams, extra vacation days, bonuses including 13th salary, 
medical insurance, transparency, fun and action, appreciation and support in your daily work are not 
a recruitment slogan for us, but everyday life. 
 
 

 
  
WEBASTO ROMANIA SRL 
  
Adresa: laurentiu.lup@webasto.com 
Telefon: 0372827235 
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Adresa de email: anca.marti@webasto.com 
Pagina web: www.webasto.com 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Electronica si Telecomunicatii 
Electrotehnica si Electroenergetica 
Management in Productie si Transporturi 
Mecanica 

  

  

DESCRIERE: 
  
Webasto, cu sediul în München Germania, a fost înfiinþatã in 1901 ca o afacere de familie. Webasto 
este unul din primii 100 de furnizori auto la nivel mondial. 
Domeniile de bazã ale companiei includ dezvoltarea si producþia de sisteme de acoperis, 
decapotare si caroserie, precum si sisteme de încalzire, climatizare si ventilatie pentru automobile, 
respectiv vehicule comerciale. 
Webasto este de mai multi ani, numãrul 1 mondial în productia de trape auto si încãlzitoare 
stationare. 
Webasto Romania SRL si-a început activitatea în iunie 2008, în cadrul Platformei Industriale Werner 
Baier nr.1 Zimandu Nou, jud. Arad, si doreste sa ramâna în Romania pe termen lung, încurajând 
angajatii sa facã acelasi lucru, atât prin salarii competitive cât si prin conditii de munca excelente: un 
pachet consistent de beneficii, bonusuri, precum si transport gratuit. 
 
 

 
  

ZES Zollner Electronic S.R.L. 
  
Adresa: Parc Industrial Sud Nr.10 440247 Satu Mare, Jud. Satu Mare, România 
Telefon: + 40 0361 403-500 
Adresa de email: cariera@zollner.ro 
Pagina web: www.zollner.ro 
Prezentare firma 

  

FACULTATILE VIZATE: 
  
Electronica si Telecomunicatii 
Electrotehnica si Electroenergetica 
Mecanica 

  

  

DESCRIERE: 

http://www.cetateacarierei.ro/
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În calitate de partener al firmelor de top care acționează global în industria de electrică, electronică, 
Grupul de Întreprinderi Zollner convinge cu performața serviciilor în dezvoltarea și fabricarea 
produselor de o complexitate înaltă. Compania a fost fondată în Zandt, Bavaria, în 1965, când 
Manfred Zollner deschide un magazin de articole electrice care oferă și servicii de instalații. Originar 
din Zandt și devotat acestei regiuni, fondatorul firmei ia decizia de a-și lansa afacerea în comuna în 
care s-a născut. În această perioadă nu există activități industriale remarcabile în regiune. 
 
Zollner Elektonik AG, este furnizor de „Servicii Mecatronice” fără produse proprii. Cu un know-how 
vast în tehnologie, ca întreprindere inovativă împreună cu cei peste 10.000 de angajați, oferă firmelor 
multinaționale soluții de sisteme individuale. Paleta de produse cuprinde de la cele mai simple până 
la cele mai complexe plăci electronice pentru diferite domenii. Pe lângă acestea Zollner oferă 
clienților servicii de la montarea sistemelor, grupelor și subansamblelor electronice, până la livrarea 
în ambalaj specific clientului. Componente electronice, module sau aparate și sisteme Serii mici cu o 
varietate mare sau serii mari cu o varietate mică Pentru toate acestea Zollner este partenerul 
competent și de încredere. 
 
Zollner Elektronik AG este o întreprindere familială flexibilă, care pune accentul pe tehnologii 
inovative, pe parteneriate de lungă durată cu clienții și furnizorii, pe calitatea mereu superioară și pe 
raportul optim calitate - preț. Prin creștere organică continuă, Grupul de Întreprinderi Zollner s-a 
impus la nivel mondial ca unul dintre primii 15 furnizori de servicii EMS în domeniul serviciilor 
mecatronice, având un trecut plin de succese de peste cinci decenii. 
 
Firma ZES Zollner Electronic S.R.L. din Satu Mare a fost înființată în anul 2000 cu sediul în Păulești, 
producția pornind pe 6 iulie 2001 cu 20 de angajați, producând mai ales componente inductive în 
marea majoritate executate manual. Ajungând ca în 2019 să dispună de cinci hale de producție cu 
un număr de peste 2.300 de angajați și cu producție de componente și subansamble electronice, atât 
pentru industria electronică cât și pentru automotiv. Pe patru continente, în cele 20 locații din 
Germania, Ungaria, România, China,Tunisia, SUA, Elveția și Costa Rica, Grupul de Înreprinderi 
Zollner pune pe primul loc calitatea și superioritatea tehnologică. De peste cinci decenii, Zollner 
oferă: competență, rapiditate, expertiză tehnică, înaltă flexibilitate, siguranță absolută, soluții 
inovative. 
 
Convingerea noastră a fost întotdeauna și este și în prezent: angajații sunt capitalul nostru cel mai 
valoros. 
INVESTIM ÎN ANGAJAȚI, INVESTIM ÎN VIITOR ! 

  

  

OFERTA: 
  
Manufacturing Engineer 
 
Technical University Education required (Electronics, Electrotechnics, Mechatronics, or in Mechanical 
Electromechanical Engineering) 
Experience in electronic manufacturing industry, assembly industry or similar is an advantage 
Knowledge of tehnical drawings 
Ability to work in a team and communicate into multicultural environment 
Proactive approach in problem solving 
PC skills (solid Microsoft Office skills - MS Excel, AutoCad, SAP is an advantage) 
Fluency in English 
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Quality Engineer 
 
Posess a Bachelor’s degree in a related field or equivalent experience 
Proficient with PC-based software including Microsoft Office Suite, including advanced knowledge of 
Word, PowerPoint, and Excel. 
Quality training, document control training, quality standards, ISO, six sigma are all preferred training 
Kaizen and lean Manufacturing techniques 
Assistance with bringing up of at least one (1) ISO standards implementation (i.e. 9001, 14001, 
13485, etc) 
Experience with developing and documenting procedures 
Use of quality engineering methods in inspection 
Strong, effective organizational skills required detail oriented ability to multitask 
Ability to apply basic concepts of arithmetic 
 
Test Engineer 
 
University degree in technical field: electronics, applied electronics, electrotechnics, mechatronics, 
automation 
Experience in electronic circuit analysis and repair 
English reading and writing - advanced level 
Programming skills 
Very good communication skills 
Training capacity Organizational and coordination skills 
 
Process Engineer 
 
Technical University Education required 
Experience in electronic manufacturing industry, assembly industry or similar 
Experience with developing and documenting procedures 
Ability to work in a team and communicate into multicultural environment 
Proactive approach in problem solving 
PC skills (solid Microsoft Office skills - MS Excel, AutoCad, SAP is an advantage) 
English, advanced level 
Strong, effective organizational skills required detail oriented ability to multitask 
 
Software Developer 
 
Knowledge in Computer Science and experience in Research Development 
Experience in working with databases (preferably Oracle) 
Familiarity with software configuration management tools, defect tracking tools, and peer review 
Software analysis, software design, code implementation, software integration, module verification 
and validation 
Good understanding of real-time system architecturedesign 
Good knowledge of TCP IP 
Proficiency in English and German 
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30 - 31 octombrie 2019 

  

            PROGRAM SUMAR 

30 octombrie 2019, ora 10:00 
 Zona standuri, Et. 1,  

Cantina Politehnicii, 
Complexul Studențesc 

Deschiderea oficială a evenimentului si începerea 
programului de stand 

*la care participă persoane din managementul companiilor,  
reprezentanții companiilor la eveniment,  conducerea Universității 
Politehnica și conducerile facultăților și departamentelor, 
reprezentanții studenților, cadre didactice și studenți interesați  și 
nu  în ultimul rând presa. 

30  și 31 octombrie 2019 

 între orele 10:00 – 17:00 
 

Et. 1,  Cantina Politehnicii, 
Complexul Studențesc 

 Târg de oferte pentru studenți, masteranzi și 

absolvenți 

 (practică, locuri de munca full-time și part-time, vizite în 

companii și prezentări de companii) 

 Prezentări ale companiilor (produse, tehnologii, programe, 

workshop-uri) 

  

  

       PROGRAM DETALIAT 

PROGRAMAREA PREZENTĂRILOR DE 

COMPANI/OFERTE/PRODUSE/TEHNOLOGII 

ZIUA, ORA ȘI LOCAȚIA 
COMPANIA/ 

INSTITUȚIA 
TEMA/DETALII 

Miercuri 30 octombrie 2019, ora 12:00  
 Sala de conferințe, Et. 1, Cantina 

Politehnicii, Complexul Studențesc 

Coca Cola 

Provocări și 

oportunități în 

producția Coca 

Cola - 

Trips&Tricks 

Miercuri 30 octombrie 2019, între orele 14:00 - 

14:30 
IT Labs Cariera ta în IT 

http://www.cetateacarierei.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=_F2bGTnwC3M


Titlul proiectului: Stagii de practică pentru studenți 

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

 http://www.cetateacarierei.ro  

 Sala de conferințe, Et. 1, Cantina 

Politehnicii, Complexul Studențesc 

Joi 31 octombrie 2019, între orele 10:00 - 12:00 
 Atelierul Google - Facultatea de Management în 

Producție și Transporturi 

FMPT 

Dezvoltarea 
competentelor 
antreprenoriale 

prin coaching 

Joi 31 octombrie 2019, între orele 12:00 - 12:30 
 Sala de conferințe, Et. 1, Cantina 

Politehnicii, Complexul Studențesc 

IT Labs 
Smart spaces 

around you 

Joi 31 octombrie 2019, între orele 14:00 - 14:50 
 Sala de conferințe, Et. 1, Cantina 

Politehnicii, Complexul Studențesc 

HUF 

Huf's theory of 

evolution: from 

classical to 

intelligent touch 

to cars 

  
 

http://www.cetateacarierei.ro/

