POSDRU/161/2.1/G/136071 Practica azi pentru jobul de maine!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni !

Revista proiectului • Nr 2 • Iulie 2014
Cuprins
1 Conferinta de lansare a proiectului
2 Limbaje de programare de viitor
3 Stagii prin www.stagiipebune.ro

I

n data de 22/05/2014 in amfiteatrul
Universitatii
Tehnice”
Gheorghe
Asachi” din Iasi a avut loc conferinta
de lansare a proiectului ”Practica azi
pentru jobul de maine!” La conferinta au
participat 123 de invitati: studenti,
reprezentanti ai mediului de afaceri, mass
media si reprezentanti ai institutiilor
publice, carora vrem sa le multumim pe
aceasta cale. In cadrul evenimentului au
luat cuvantul prof. univ. dr. ing. Daniela
Tarniceriu (manager de proiect), prof.
univ. dr. ing Liviu Goras, director CSUD,
decanul ETTI – prof. univ. dr. ing Ion
Bogdan, decanul IEEI, prof. univ. dr. ing.
Marcel Istrate, reprezentantul companiei
Continental, una dintre cele mai
importante companii ce activeaza in Iasi,
printer primii cinci furnizori ai industriei
auto din lume şi numărul 2 în Europa, dl
ing. Bogdan Branzila.

In urma conferintei au aparut multe reactii
in media scrisa si vorbita:
- Ziarul de Iaşi – articolul
„Universitatea Tehnică din Iaşi
vrea să angajeze 400 de studenţi pe
bani europeni”;
- Agenda de Iaşi – articolul „Practica
azi pentru jobul de mâine – proiect
inedit, destinat studenţilor de la
Universitatea
Tehnică
(UTI)
Gheorghe Asachi din Iaşi, finanţat
din fonduri europene”;
- Cronica de Iaşi – articolul
„Lansarea proiectului Practica azi
pentru jobul de mâine! destinat
studenţilor Universităţii Tehnice
Gheorghe Asachi din Iaşi”;
- Educat la Iaşi – articolul
„Universitatea Tehnică din Iaşi
vrea să angajeze 400 de studenţi pe
bani europeni”.
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Ghid in lumea IT – limbaje de programare de viitor
Domeniul IT este unul foarte dinamic,
in continua dezvoltare, care ofera
numeroase oportunitati de angajare.
Pentru a veni in ajutorul tinerilor care
isi doresc sa lucreze in domeniul IT,
dar si a specialistilor care sunt
interesati de evolutia pietei, HiPo.ro a
realizat o analiza a tendintelor privind
utilizarea diferitelor limbaje de
programare.
In prezent, cele mai populare 10
limbaje de programare sunt: Java, C,
C++, PHP, C#, Objectiv C, Visual
Basic, Python, Perl si Java Script. In
graficul de mai jos poti vedea detalii
legate de ponderea fiecarui limbaj de
programare in ceea ce priveste
popularitatea sa in randul specialistilor
din domeniul IT din intreaga lume, a
locurilor de munca disponibile, precum
si a ofertelor de cursuri de specializare.

dispozitive mobile gen telefon, agenda
electronica,
palmtop.
In
urma
clasificarilor realizate, Java isi mentine
primul loc in topul celor mai utilizate
limbaje de programare, la fel cum se
intampla si acum 5 ani. Job-urile care
cer
cunoasterea
limbajului
de
programare Java sunt printre cele mai
ofertante, atat din punct de vedere al
numarului de locuri de munca
disponibile, dar si al pachetului salarial
oferit.
C, un limbaj de programare
standardizat, compilat, de nivel mediu,
este apreciat pentru eficienta codului
obiect pe care il poate genera si pentru
portabilitatea sa. Sintaxa limbajului C
sta la baza multor limbaje de
programare populare, precum: C++,
Java, JavaScript, C#. Ca si in cazul
limbajului Java, acesta se situeaza pe
locul doi, la fel ca in 2006.
C++ este un limbaj de programare
general, un limbaj multi-paradigma, cu
verificare statica a tipului variabilelor,
care suporta programare procedurala,
abstractizare a datelor si programare
orientata pe obiective. A devenit un
limbaj foarte popular in anii '90,
ramanand la fel pana in prezent,
conform statisticilor.

Java, un limbaj de programare orientat
pe obiect, puternic tipizat, este printre
cele mai solicitate limbaje in cerintele
job-urilor din Romania, dar si din
Europa. Limbajul imprumuta o mare
parte din sintaxa de la C si C++, dar
are un model al obiectelor mai simplu.
Cele mai multe aplicatii distribuite
sunt scrise in Java, fiind utilizat si pe

PHP, unul dintre cele mai importante
limbaje de programare web opensource si server-side, este folosit pe
scara larga in dezvoltarea paginilor si
aplicatiilor web. Popularitatea sa se
datoreaza simplitatii sale, eficientei,
securitatii, flexibilitatii si, nu in ultimul
rand, gratuitatii sale.

http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/

POSDRU/161/2.1/G/136071 Practica azi pentru jobul de maine!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni !

C# este un limbaj de programare
orientat pe obiect, derivat din C++.
Avantajele sale sunt: dezvoltarea
rapida de aplicatii, functionare interplatforme,
acces
la
resursele
caracteristice platformei si suport
pentru platformele COM si .Net. Acest
limbaj se bucura de o popularitate
ridicata datorita simplificarii scrierii de
programe, fiind o cerinta obligatorie
cunoasterea sa pentru numeroase joburi disponibile pe piata muncii in acest
moment.

limbaj de criptare folosit in cadrul
aplicatiilor scrise in alte limbaje.

Objective C este o extensie a
limbajului de programare C, utilizat
pentru dezvoltarea aplicatiilor pentru
Apple OS X si iOS. Piata muncii din
Romania tine pasul cu evolutia
tehnologiei, existand job-uri ofertante
pentru programatori si specialisti care
sa dezvolte tehnologii pentru iPhone si
iPad.

Java Script este un limbaj de
programare orientat pe obiect, fiind
bazat pe conceptul prototipurilor. Este
utilizat
atat
pentru
construirea
paginilor web, cat si pentru scriptarea
acestora. Programatorii pot utiliza Java
Script pentru a verifica datele
introduse de utilizatori sau pentru a
crea meniuri si efecte animate.

Visual Basic este un alt limbaj de
programare prezent in cerintele joburilor, fiind axat pe componenta de
interfata a programului, programatorul
realizand
cu
usurinta
interfete
standardizate de tip Windows, fara a fi
necesara scrierea unui cod. Poate fi
utilizat la crearea de programe simple,
educationale, dar si la crearea de
aplicatii complexe, precum diverse
jocuri.

In ordinea clasificarii lor in topul celor
mai populare limbaje de programare,
pe urmatoarele pozitii se situeaza:
Ruby, Delphi, Lisp, Transact-SQL,
PL/SQL, Lua, RPG, Pascal, Assembly
si Ada.

Python este un limbaj de programare
dinamic multi-paradigma, folosit de
companii precum Google si Yahoo.
Este un limbaj popular datorita faptului
ca permite crearea rapida a aplicatiilor
care nu cer viteze inalte de procesare a
datelor, dar si pentru ca este utilizat ca

Folosit pentru o gama larga de aplicatii
precum administrarea de sisteme,
dezvoltarea web, aplicatii de retea,
interfete grafice, Perl este un limbaj de
programare
general,
ale
carui
caracteristici
sunt:
simplitatea
utilizarii, suportul pentru programarea
procedurala si obiectuala, precum si
suportul integrat pentru procesarea de
text.

Comparand clasificarea realizata in
2006 de Tiobe Software (companie
specializata
in
monitorizarea
modificarilor
aparute
in
acest
domeniu) cu cea din 2011, se poate
remarca o constanta in timp a
popularitatii limbajelor de programare
clasate pe primele pozitii, ceea ce
poate reprezenta un indicator al
viitoarelor tendinte din aceasta arie a
domeniului IT.
Sursa: http://www.hipo.ro/locuri-demunca/vizualizareArticol/731/503
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Alte stagii de practica in Iasi
(prin www.stagiipebune.ro)
Programator iOS
Dezvoltare aplicatii software pentru dispozitive mobile.
Iasi
Locul de desfasurare al
stagiului:
Numarul de pozitii

2 pozitii

Departament/echipa:

Dezvoltare iOS

Perioada de desfasurare

Iunie-sept 2014
Stagiul se desfasoara in doua etape: 4 saptamani neplatit
de pregatire intensiva, urmat de 1-3 luni

Salariu:

1000 RON

Cunostinte minime :

Programare C++
Programare orientata obiect
Limba engleza peste medie

Cunostinte ce vor fi
dobandite

Programare Objective C
Programare iOS folosind Xcode
Daca finalizeaza cu succes programul de training,
stagiarul va ajunge sa cunoasca suficiente notiuni teoretice
si practice pentru a putea ocupa postul de programator
junior.

Activitati desfasurate in
timpul stagiului

Trainingul se desfasoara sub atenta coordonare a unei
persoane cu experienta.
In prima faza (4 saptamani) vor fi acoperite notiunile
teoretice si practice necesare prin studiul documentatiei,
realizarea de exercitii si proiecte.
In a doua faza (1-3 luni) stagiarul se va integra in echipa si
va lucra la proiectele curente ale departamentului.

Continuarea colaborarii

Se discuta de la caz la caz.

Restrictii:
Alte observatii:
Cazare:

Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din alte
orase.
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Programator Android
Dezvoltare aplicatii software pentru dispozitive mobile.
Iasi
Locul de desfasurare al
stagiului:
Numarul de pozitii

1 pozitie

Departament/echipa:

Dezvoltare Android

Perioada de desfasurare a Iunie-sept 2014
Stagiul se desfasoara in doua etape: 4 saptamani neplatit
stagiului:
de pregatire intensiva, urmat de 1-3 luni
1000 RON

Salariu:
Recomandari:
Cunostinte minime :

Programare Java
Programare orientata obiect
Limba engleza peste medie

Cunostinte ce vor fi
dobandite

Programare Android folosind Eclipse
Daca finalizeaza cu succes programul de training, stagiarul
va ajunge sa cunoasca suficiente notiuni teoretice si
practice pentru a putea ocupa postul de programator
junior.

Activitati desfasurate in
timpul stagiului

Se discuta de la caz la caz.Trainingul se desfasoara sub
atenta coordonare a unei persoane cu experienta.
In prima faza (4 saptamani) vor fi acoperite notiunile
teoretice si practice necesare prin studiul documentatiei,
realizarea de exercitii si proiecte.
In a doua faza (1-3 luni) stagiarul se va integra in echipa si
va lucra la proiectele curente ale departamentului.

Continuarea colaborarii

Se discuta de la caz la caz.

Restrictii:
Alte observatii:
Cazare:

Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din alte
orase.
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Android Internship
Dezvoltare software
Testare si asigurarea calitatii
Suport 24/7
Locul de desfasurare al
stagiului:

Iasi

Numarul de pozitii disponibile:

2 pozitii

Departament/echipa:

Android - Software Development

Perioada de desfasurare a
stagiului:

Iulie-august 2014

Salariu:
Recomandari:





Cunostinte minime :



Cunostinte ce vor fi dobandite





Activitati desfasurate in timpul
stagiului

General knowledge in OOA, OOD – UML, OOP or Java
General knowledge about working with IDE (any IDE)
Basic Java programming skills
The desire to work in the area of software development
for mobile devices
Good English skills
Basic knowledge about working on the Android Platform
Gaining real work experience by joining a live on-going
project
Work experience and knowledge about software
development methodologies (SCRUM)

Android Development

Continuarea colaborarii
Restrictii:
Alte observatii:
Cazare:

Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din
alte orase.
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Junior Web Developer - Python
Locul de desfasurare al
stagiului:

Iasi

Numarul de pozitii
disponibile:

2 pozitii

Departament/echipa:

east vision systems

Perioada de desfasurare
a stagiului:

July-Sept
Flexible, with a two weeks summer vacation possibility

Cunostinte minime :

Unix/Linux and Windows operating systems experience
Basic TCP/IP networking knowledge
Fair knowledge of programming
Enthusiasm and passion over latest technologies
Dedicated and self-motivated
Strong communication skills
Good English skills

Cunostinte ce vor fi
dobandite

Agile development methodology
Introduction of basic concepts of Python Development
Experience with analyzing functional and technical
specifications
Ability to write clean, structured, and documented code
Hands-on experience with QA and debugging
Introduction of basic concepts of Cloud Computing

Activitati desfasurate in
timpul stagiului

Familiarization with basic methodologies and tools
Receiving and executing tasks, under a mentor’s guidance.
If you want to show-off and really impress us, you can
propose improvements and optimizations during execution.
Being introduced to working in the Cloud.
Learn to program scalable and reliable applications in
object-oriented Python.
Periodical team-buildings. We are confident that you’ll
really impress us on this one.

Continuarea colaborarii

Good possibilities of hiring for those enthusiastic and
motivated students who want to be part of a young,
dynamic, fun team and participate in creating world-class
applications with leading edge technologies.

Cazare:

Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din alte
orase.
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Junior Web Developer - Php / HTML/CSS/JavaScript
Locul de desfasurare

Iasi

Numarul de pozitii

2 pozitii

Departament/echipa:

east vision systems

July-Sept
Perioada de
desfasurare a stagiului: Flexible, with a two weeks summer vacation possibility.
Cunostinte minime :

Fair knowledge of programming
Enthusiasm and passion over latest technologies
Dedicated and self-motivated
Strong communication skills

Cunostinte ce vor fi
dobandite

Agile development methodology
Experience with analyzing functional and technical
specifications
Ability to write clean, structured, and documented code
Hands-on experience with QA and debugging
Introduction of basic concepts of Cloud Computing
Introduction of basic concepts of Backend and Frontend Web
Developing

Activitati desfasurate in Familiarization with basic methodologies and tools
Analyzing functional and technical specifications. If you
timpul stagiului
want to show-off and really impress us, you can translate
functional specs into technical specs.
Receiving and executing tasks, under a mentor’s guidance. If
you want to show-off and really impress us, you can propose
improvements and optimizations during execution.
Writing well-structured and commented code. If you want to
show-off and really impress us, you can write production
code.
Being introduced to working in the Cloud. If you want to
show-off and really impress us, you can even set-up a staging
environment.
Periodical team-buildings. We are confident that you’ll really
impress us on this one.
Continuarea
colaborarii

Good possibilities of hiring for those enthusiastic and
motivated students who want to be part of a young, dynamic,
fun team and participate in creating world-class applications
with leading edge technologies.

Cazare:

Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din alte
orase.
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Junior Cloud

System Engineer

Locul de desfasurare

Iasi

Numarul de pozitii

1 pozitie

Departament/echipa:

east vision systems

Perioada de desfasurare
a stagiului:

July-Sept
Flexible, with a two weeks summer vacation possibility.

Salariu:
Recomandari:
Cunostinte minime :

Unix/Linux and Windows operating systems experience
Basic TCP/IP networking knowledge
Fair knowledge of programming
Enthusiasm and passion over latest technologies
Dedicated and self-motivated
Strong communication skills
Good English skills

Cunostinte ce vor fi
dobandite

Introduction to virtualization & cloud computing &
scalability
Introduction of basic concepts of Cloud
Shell scripting
Software / Hardware / Network diagnostics

Activitati desfasurate in
timpul stagiului

Familiarization with basic methodologies and tools
Receiving and executing tasks, under a mentor’s guidance.
If you want to show-off and really impress us, you can
propose improvements and optimizations during execution.
Being introduced to working in the Cloud.
Periodical team-buildings. We are confident that you’ll
really impress us on this one.

Continuarea colaborarii

Good possibilities of hiring for those enthusiastic and
motivated students who want to be part of a young,
dynamic, fun team and participate in creating world-class
applications with leading edge technologies.

Restrictii:
Alte observatii:
Cazare:

Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din alte
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Web Developer
Software Development, Research, Internet
Locul de desfasurare al
stagiului:

Iasi

Numarul de pozitii disponibile:

1 pozitii

Departament/echipa:

Web Development Team

Perioada de desfasurare a
stagiului:

01.07.2014 - 30.09.2014

Salariu:

600 RON

Recomandari:
Cunostinte minime :

Cunostiinte de baza Java, HTML, CSS

Cunostinte ce vor fi dobandite

Java, CSS, HTML, Java Front End Frameworks,
J2EE, JSP/Servlets, Glassfish

Activitati desfasurate in timpul
stagiului

Dezvoltare aplicatii Web
Testare aplicatii Web
SCRUM Project Management

Continuarea colaborarii

Dorim sa continuam colaborarea dupa terminarea
stagiului.

Restrictii:
Alte observatii:

Stagiul va fi supervizat de un mentor.
La sfarsitul stagiului se ofera diploma de absolvire.

Cazare:

Compania ofera posibilitatea cazarii pentru studentii
din alte orase.
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Java Developer
Software development
Locul de desfasurare al
stagiului:

Iasi

Numarul de pozitii disponibile:

1 pozitii

Departament/echipa:

Web Development

Perioada de desfasurare a
stagiului:

Iulie-Sept

Salariu:

900 RON

Recomandari:
Cunostinte minime :

Cunostinte de baza Java;
Cunostinte principii OOP;
Cunostinte de baza SQL.

Cunostinte ce vor fi dobandite

Cunostinte avansate de OOP;
Cunostinte avansate Java;
Dezvoltare de aplicatii web utilizand metodologia
de lucru Agile (SCRUM);
Abilitati de lucru in echipa.

Activitati desfasurate in timpul
stagiului

Training;
Lucru in echipa pe diferite proiecte.

Continuarea colaborarii

Existenta posibilitatii colaborarii ulterioare
desfasurarii stagiului de internship.

Restrictii:
Alte observatii:
Cazare:

Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din
alte orase.
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.NET Developer
Software development
Locul de desfasurare al
stagiului:

Iasi

Numarul de pozitii disponibile: 1 pozitii
Departament/echipa:

Web Development

Perioada de desfasurare a
stagiului:

01.07.2014 - 30.09.2014

Salariu:

900 RON

Recomandari:
Cunostinte minime :

Cunostinte de baza OOP;
Cunostinte de baza ASP.NET -WebForms;
Cunostinte de baza C#, HTML, CSS.

Cunostinte ce vor fi dobandite

In urma internshipului candidatii vor dobandi
experienta de lucru cu:
jQuery;
JavaScript;
LESS;
Frameworkuri moderne de JavaScript precum
Angular, Ember sau Sencha Touch;
NHibernate;
Spring Framework.
Experienta de lucru intr-un mediu multinational.

Activitati desfasurate in timpul Training alaturi de un mentor cu experienta in zona
de dezvoltare .NET;
stagiului
Lucru in echipa pe diferite proiecte.
Continuarea colaborarii

Existenta posibilitatii colaborarii ulterioare
desfasurarii stagiului de internship.

Cazare:

Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din
alte orase.
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Javascript internship
Cloud storage.
Locul de desfasurare al stagiului:

Iasi

Numarul de pozitii disponibile:

1 pozitie

Departament/echipa:

Web

Perioada de desfasurare a
stagiului:

Iulie-August

Salariu:

Se vor oferi bonusuri individuale in functie de
performanta

Recomandari:
Cunostinte minime :

Javascript pur
Programare OOP
HTML, CSS

Cunostinte ce vor fi dobandite

Cunostinte avansate de Javascript, algoritmica,
tehnologii web.

Activitati desfasurate in timpul
stagiului

1. Training
2. Lucru pe diferite module

Continuarea colaborarii

Exista posibilitatea continuarii colaborarii dupa
stagiu.

Restrictii:
Alte observatii:
Cazare:

Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii
din alte orase.
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.NET developer
Software IT
Locul de desfasurare

Iasi

Numarul de pozitii

2 pozitii

Departament/echipa:

Software Development

Perioada de desfasurare

Iulie-Sept

Recomandari:

De preferat anul 3 sau anul 1 de masterat.

Cunostinte minime :

Cunostinte solide depre programare orientata obiect,
algoritmi, structuri de date.
Cunostinte de baza C#/VB.NET.
Cunostinte de baza in T-SQL/PL-SQL.
Familiar cu XML, HTML,CSS,JavaScript.
Engleza nivel mediu ( scris si conversational).

Cunostinte ce vor fi
dobandite

Aprofundarea cunostintelor de programare
Intelegerea ciclului de dezvoltare al unei aplicatii
Intelegerea conceptelor .NET Framework
Familiarizarea cu principalele clase si namespace-uri din
.Net Framework
Intelegerea limbajelor .Net
Intelegerea managementului memoriei in .Net
Aplicatii Web vs Aplicatii desktop
Lucru cu bazele de date
Utilizarea framework-urilor de testare pentru limbajele
.Net

Activitati desfasurate in
timpul stagiului

Implicarea in diverse etape din ciclul de dezvoltare al unui
produs software
Implementare functionalitati noi conform specificatiilor
Investigare,analiza si rezolvarea defectelor raportate
Completarea implementarilor prin decorarea codului cu
teste(NUnit)
Familliarizare cu strategiile de deployment.
Lucrul cu sisteme de versionare si integrare software.
Lucrul in echipa folosind metodologii Agile

Continuarea colaborarii

Posibilitate de colaborare la sfarsitul perioadei de stagiatura
pentru studentii in an terminal sau masteranzi.

Cazare:

Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din alte
orase.

http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/

POSDRU/161/2.1/G/136071 Practica azi pentru jobul de maine!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni !

ASP.NET Developer, HTML/CSS Developer,
JAVASCRIPT Developer, JAVA (Salesforce Division)
Developer, PHP pentru Demandware platform
We are specialized in different services, please see below:
Application Development
 Custom & Web Application Development
o CRM Application Development
o Cloud Application Development
o Online Store Implementation Services
o Mobile Application Development
o User Interface Design Services
 Application Testing
Technology Integration
 Call Center Integration
 CRM Integration & Implementation
 Cloud & SaaS Integration Services
 Ecommerce Integration
 Enterprise Application Integration (EAI)
 ERP Integration
 HR Application Integration
Consulting
 Business Process Consulting (BPC)
 Ecommerce Consulting
 Service Management Consulting
 Customer Support Outsourcing
o Software Product Support for European Languages
o Content Management
 Pay-Per-Click Management Services

Locul de desfasurare

Iasi

Numarul de pozitii

15 pozitii

Departament/echipa:

Development

01.07.2014 - 01.09.2014
Perioada de
desfasurare a stagiului: Practica de vară va avea loc online, poti invata de acasa
Recomandari:

Oricine are un minim de cunostinte tehnice si vrea sa invete.

Cunostinte minime :

Cautam candidati motivati, creativi si pasionati de tehnologia
pentru care au aplicat.

http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/

POSDRU/161/2.1/G/136071 Practica azi pentru jobul de maine!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni !

Cunostinte ce vor fi
dobandite

1. Experiență de interviu
2. Experiență de lucru in productie
3. Noi cunoștințe tehnice
4. Noi prieteni
5. Un loc de muncă
6. O recomandare pentru viitorul loc de muncă/adeverință de
practică pentru școală
TE ASTEPTAM!

Activitati desfasurate
in timpul stagiului

- lucrul efectiv la proiect
- dezvoltarea unui proiect fictiv

Continuarea
colaborarii

Daca ai reusit sa ajungi la nivelul unui JR1, conform
standardelor companiei, si daca avem suficente posturi
disponibile iti vom face o oferta de munca, mai ales daca esti
in an terminal sau la master.

Restrictii:

Acest stagiu nu este o vacanta, este un loc de munca pe
parcursul unei luni de vara. Gindeste-te bine daca esti dispus
sa iti petreci 8 ore/zi invatind!

Alte observatii:

Ce trebuie să faci:
1. Să îți trimiți CV-ul la adresa hr@osf-global.com,
menționând că dorești să candidezi pentru posturile pentru
practică de vară și tehnologia dorită: HTML/CSS, Javascript,
sau ASP.NET. Data limită de trimitere a CV-ului este 17
iunie. Dupa aceasta dată aplicațiile nu vor mai fi considerate
decit daca ramin locuri disponibile.
2. Sa dai un interviu de motivație cu un reprezentant al
departamentului de resurse umane. Acesta va avea loc pe
Skype.
3. Să completezi testul on-line pe care îl vei primi imediat
după trimiterea CV-ului. Procentul minim pe care trebuie să
îl obții este de 30%.
4. Dacă ești selectat, asigură-te că faci o treabă excelentă și
îți oferim: adeverinta de practica și chiar un loc de muncă.
Important:
Practica de vară va avea loc on-line, prin urmare ai nevoie
de un calculator suficient de performant, caști cu microfon și
acces la Internet!
Criteriile de selecție sunt:
1. CV-ul în format îngrijit și complet la nivel de informații
2. Cunoștințele minime in domeniul ales
3. Pasiunea pentru IT

http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/

POSDRU/161/2.1/G/136071 Practica azi pentru jobul de maine!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni !

Java Developer, .NET Developer, Front-end Developer, Tester,
Requirement Analyst
Software Development
Locul de desfasurare

Iasi

Numarul de pozitii

6 pozitii

Departament/echipa:

Se va forma o echipa completa care va replica o echipa
implicata intr-un proiect comercial.

Perioada de desfasurare a
stagiului:

01.07.2014 - 15.09.2014
Stagiul de practica va fi de minim 120 ore.

Salariu:
Recomandari:

Anii 3-4 de studii, master

Cunostinte minime :

Good understanding of OOP priciples
Database basic skills
Good problem solving skills
Good English communication
Prior knowledge of Web technologies, web services,
JavaEE, Persistence frameworks are considered an
advantage
Prior involvement in programming contests, personal
projects, freelance activities are considered an
advantage

Cunostinte ce vor fi
dobandite

In functie de speciaizare, vor fi aprofundate
cunostintele de programare.
Se va lucra intr-un mediu agile, dupa metodologia
SCRUM.

Activitati desfasurate in
timpul stagiului

Intreaga echipa va lucra, sub indrumarea unor tutori, la
un proiect care va replica un proiect comercial.

Continuarea colaborarii

In functie de rezulatele obtinute, exista posibilitatea de
angajare dupa incheierea internship-ului.

Restrictii:
Alte observatii:
Cazare:

Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din alte
orase.

http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/

