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Cuprins 

1 Program POSDRU 136071 de 

sesiuni de consiliere in noiembrie  

2 Angajatori de Top 24-25 oct 2014 

 

Dragi studenti, in luna Noiembrie 2014, ASPI va livra 6 cursuri de dezvoltare personala dupa 
cum urmeaza: 

CV/scrisoare/interviu 

 
25 noiembrie 12-14.30 

25 noiembrie 16-18.30 

Inovare si creativitate 

 
27 noiembrie 10-12.30 

 

Comunicare eficienta 

 
 

26 noiembrie 16-18.30 

Eficacitate personala 

 
26 noiembrie 10-12.30 

27 noiembrie 16-18.30, 

 

Toate sesiunile au loc in sala III34 (langa secretariatul ETTI) din corpul A - Bd Carol 

nr 11. Inscrierile se vor face pe doodle, veti primi un mesaj in urmatoarele zile cu 

adresa www la care va veti inscrie. 

Va asteptam cu drag! 

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 ! 

 

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

 

Angajatori de Top in Iasi  

Palas Congress Hall 

9 oct  orele 10.00-17.00

 

Editia din aceasta toamna Angajatori 

de TOP Iasi va avea loc in perioada 

24-25 octombrie la Atriumul Palas 

Mall si va reuni peste 30 de angajatori. 

Companiile prezente la aceasta editie 

sunt companii cu importante planuri de 

recrutare, oferind posibilitatea de 

angajare atat persoanelor cu 

experienta, dar si juniorilor si 

studentilor. In cele doua zile de 

eveniment sunt asteptati 5 000 de 

vizitatori care vor avea posibilitatea sa 

discute cu peste 60 de specialisti HR 

prezenti la eveniment. 

Va incurajam sa participate la 

Angajatori de Top din mai multe 

motive: 

-  e important sa vedeti cum e 

organizat un astfel de eveniment; 

- e important sa vedeti cum se prezinta 

angajatorii, ce cauta si cum cauta, sa 

aflati ce anume sa va imbunatatiti pt a 

va plia pe cerintele lor cand veti dori 

angajarea; 

- va veti face o idee despre ce skilluri 

puteti dobandi (inclusiv prin 

intermediul proiectului) pentru a fi mai 

vandabili pe piata fortei de munca; 

- puteti sta de vorba cu ei pe diverse 

teme legate de cariera voastra, etc. 

- exista peste 1200 de pozitii deschise, 

in cadrul companiilor participante 

Pe cat de simpla pare la prima vedere 

redactarea unui CV si a unei scrisori de 

intentie, sau participarea la un interviu, 

pe atat de complicata e in realitate. 

Ganditi-va doar ca sunteti la un 

concurs cu toti colegii de clasa si doar 

unul dintre voi va fi acceptat si atunci 

veti intelege de ce pregatirea startului 

in cariera e extrem de importanta. 

Sperand ca v-am trezit putin interesul, 

si ca atunci cand ne vom vedea la 

sesiunile de soft-skills cat mai multi 

dintre voi veti fi participat la 

Angajatori de Top, aveti mai jos linkul 

evenimentului pt mai multe detalii:  

 

http://www.hipo.ro/locuri-de-

munca/angajatoridetop/iasi  

 

ATENTIE, la inscriere, CVul barcode 

il gasiti pe aceeasi pagina web, in 

dreapta si e necesara completarea lui pt 

a participa la eveniment. 

In comparatie cu editia din martie a 

evenimentului Angajatori de TOP Iasi, 

in aceasta toamna observam o crestere 

a numarului de joburi deschise de 

companiile participante. Exista 

companii care au planuri importante de 

recrutare si manifesta un interes 

crescut pentru a angaja candidati din 

Iasi.  Din punctul nostru de vedere, 

Iasul este un oras cu potential, cu o 

piata a fortei de munca stabila, ce ofera 

oportunitati de cariera atat pentru 

profesionisti cu experianta, dar si 

pentru juniori, iar editia din aceasta 

toamna Angajatori de TOP Iasi 

concentreaza o mare parte dintre aceste 

oportunitati de dezvoltare. – Larisa 
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Serban, Project Manager, 

Angajatori de TOP. 

Care sunt cele mai bine reprezentate 

domenii in aceasta toamna 

In functie de aria din care fac parte 

cele 30 de companii confirmate pana in 

acest moment, domeniile cel mai bine 

reprezentate sunt: 

 IT – 43% 

 Inginerie – 14% 

 Financiar-bancar – 14% 

 Outsourcing – 10% 

 Consultanta – 9 % 

 FMCG – 5% 

 Retail – 5% 

Anul acesta intentionam sa angajam 

aproximativ 1.000 de persoane in toate 

locatiile in care suntem prezenti: 

Timisoara, Sibiu, Iasi, Brasov, Carei si 

Nadab. Cautam in principal 

profesionisti, dar angajam si proaspat 

absolventi. De asemenea, avem in 

continuare programe pentru practica de 

vara, proiecte de diploma sau joburi 

part time pentru studenti. – Anica 

Stoica, HR Country Coordinator, 

Continental Romania. 

Fie ca discutam despre tineri 

absolventi de facultate/master sau de 

specialisti in urmatoarele domenii: 

Finance&Accounting, IT Support, 

Procurement, HR, Logistics si 

Customer Care; pentru fiecare nivel de 

cariera venim in intampinarea 

candidatilor cu oportunitati reale de 

angajare atat in Bucuresti cat si in tara, 

in cadrul companiilor multinationale 

de top din industria Business Process 

Outsourcing sau/si Shared Services. 

Prezenta I.FUTURE la aceasta editie a 

târgului Angajatori de Top este 

concentrata pe interactiunea deschisa 

cu candidatii ce nu sunt doar in 

cautarea unui loc de munca ci a unui 

mediu in care sa isi inceapa sau sa isi 

continue cariera in domeniile mai sus 

precizate. – Constantina Sebestin 

Floroiu, HR Consultant, I FUTURE. 

Cateva exemple de companii care au 

confirmat participarea la editia din 

aceasta toamna Angajatori de TOP 

Iasi sunt: SCC Services Romania, 

Capgemini, ArcelorMittal, Xerox, 

Unicredit Business Integrated 

Solutions, Infosys, Profi Romania, 

BCR, McDonald's Romania, ProCredit 

Bank, Veo, Amazon, Thales Systems, I 

FUTURE, Fits, Comodo, TRW Airbag 

Systems, Feel IT Services, 

Continental, Cut-e, Brainspotting, 

Open Mind Group. 

Prezenta la eveniment este gratuita in 

ambele zile, vineri 24 octombrie, in 

intervalul 10:00 – 17:00 si sambata 25 

octombrie, in intervalul 10:00 – 17:00, 

la Atriumul Palas Mall. 
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Program seminarii: 

 

Vineri, orele 12-12.45, Sala Mozart  

De ce Xerox? 
Xerox oferă un ansamblu inovator de 

produse şi servicii pentru clienţii săi. 

Viziunea noastră se cristalizează pe 

suportul pe care îl oferim persoanelor 

în a descoperi posibilităţi mai bune 

pentru a avea rezultate excelente, iar 

modalitea de a reuşi este să fii în 

permanenţă conectat la tehnologii, 

produse şi servicii de documente care 

îmbunătăţesc procesele de muncă şi 

rezultatele afacerii. 

Pentru ca viziunea noastră să devină 

realitate, primul lucru pe care îl facem 

este să ne asigurăm că Xerox 

reprezintă un mediu realmente excelent 

pentru a lucra, condiţie primordială de 

a atrage şi a reţine persoane 

inteligente, dinamice, cu iniţiativă. 

Multiple sunt motivele pentru care 

Xerox reprezintă un loc special unde îţi 

poţi dezvolta cariera. Nu ezita să 

utilizezi acest website pentru a 

descoperi mai multe informaţii despre 

Xerox; te vor ajuta să întelegi de ce mii 

de angajaţi se simt mândri să lucreze în 

Xerox şi, în plus, te vor ajuta să alegi 

Xerox ca locul unde poţi contribui într-

o formă unică la afacerea noastră. 

Căutam persoane proactive, creative, 

cu abilităti de comunicare şi dorinţă de 

a se dezvolta în permanenţă! Dacă unul 

dintre joburile disponibile ţi-a atras 

atenţia şi consideri că ar trebui să ne 

întâlnim, nu ezita să ne trimiţi CV-ul 

pe adresa 

Romania_career@xerox.com (specific

ând pentru ce poziţie aplici) sau să ne 

contactezi la numarul de telefon: 021 / 

30 33 500. 

Chiar dacă nu avem momentan o 

poziţie potrivită cu aspiraţiile tale 

profesionale, aşteptăm cu interes CV-

ul tău la aceeaşi adresă menţionată mai 

sus (important este să ne dai cât mai 

multe detalii despre 

departamentul/domeniul în care doreşti 

să lucrezi).Noi ne angajăm să 

răspundem prompt tuturor aplicaţilor 

primite. 

Mult succes! 

 

 

Vineri, orele 13-13.45, Sala Mozart  
 

HiPo.ro este un portal de cariera 

adresat exclusiv candidatilor cu studii 

superioare interesati sa lucreze pentru 

cei mai doriti angajatori din Romania. 

 

HiPo ofera candidatilor: 

- cei mai doriti angajatori din fiecare 

industrie 

- cele mai bune oportunitati existente 

in piata 

 

HiPo.ro ofera angajatorilor: 

- acces la cei mai buni candidati din 

Romania 

- un canal premium de diferentiere si 

employer branding 

In mai 2014, HiPo.ro numara peste 

320.000 utilizatori inregistrati si peste 

400 de angajatori. 
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Vineri, orele 16.15-17, Sala Mozart 

Banca Comerciala Română (BCR), 

membră a Erste Group, este cel mai 

important grup financiar din România, 

incluzând operaţiunile de bancă 

universală (retail, corporate & 

investment banking, trezorerie şi pieţe 

de capital), precum şi societăţile de 

profil de pe piaţa leasingului, pensiilor 

private si a băncilor de locuinţe. BCR 

este banca nr.1 în România după 

valoarea activelor (peste 15 mld EUR), 

banca nr.1 după numărul de clienţi şi 

banca nr.1 pe segmentele de 

economisire şi creditare. BCR este cel 

mai valoros brand financiar din 

România, după gradul de încredere al 

clienţilor şi după numărul celor pentru 

care BCR este principala instituţie cu 

care fac banking. 

BCR oferă gama completă de produse 

şi servicii financiare prin intermediul 

unei reţele de 22 de centre de afaceri si 

23 de birouri mobile dedicate 

companiilor şi 551 de unităţi retail 

localizate în majoritatea oraşelor din 

întreaga ţară cu peste 10.000 de 

locuitori. BCR este banca nr.1 din 

România pe piaţa tranzacţiilor bancare, 

clienţii BCR având la dispoziţie cea 

mai mare reţea naţională de ATM - 

aproape 2.100 de bancomate şi POS - 

13.500 de terminale pentru plată cu 

cardul la comercianţi, precum şi 

servicii complete de Internet banking, 

Mobile Banking, Phone banking şi E-

commerce. 

Banking. Trebuie să fii pasionat ca 

să îţi placă cu adevărat. 

Știm că jobul ocupă o mare parte din 

timpul tău şi vrem ca acest timp să îl 

petreci într-un mod semnificativ. Acest 

lucru se va întâmpla doar dacă 

activitățile pe care le desfășori te 

împlinesc. 

E nevoie de pasiune şi dedicare ca să 

găseşti această satisfacție. La BCR 

căutăm întotdeauna oameni cărora să 

le placă ceea ce fac. Doar așa, munca 

lor are mai mult sens pentru ei, dar şi 

pentru clienții noștri. 

În același timp, credem că a câștiga 

bani trebuie să aibă un sens mai 

profund. De aceea formăm 

profesioniști inovativi care îşi doresc 

să se dezvolte profesional şi să îşi 

depășească limitele. 

Oferim angajaților șansa de a creşte 

şi a se dezvolta. 

O companie internațională oferă 

posibilitatea unor programe de 

dezvoltare. Oferim, de asemenea, atât 

programe de formare sistematică şi 

continuă, cât şi posibilităţi de 

dezvoltare profesională şi personală. 

Când te angajăm, avem încredere în 

tine. 

Vrem să simţi provocările 

profesionale. Să gândeşti singur, să îţi 

foloseşti creativitatea, să vii cu 

propriile soluţii şi să îţi impresionezi 

echipa. Asta înseamnă multe aşteptări 

din partea noastră dar şi mai multe 

satisfacţii pentru tine. 

Fii liber să-ţi manifeşti întreaga 

personalitate când vii la un interviu 

la noi. 

La BCR vrem să fii tu însuţi. Arată ce 

simţi, fii inteligent, creativ, pasionat, 

http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/
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sincer, deschis, chiar şi diferit. Suntem 

ferm convinşi că îţi va aduce numai de 

câştigat. Şi nouă, de asemenea. 

În acelaşi timp, căutăm întotdeauna 

oameni cărora să le placă ceea ce fac. 

Doar aşa, munca lor are mai mult sens 

pentru ei, dar şi pentru clienţii noştri. 

 

 

 
Sambata, 11,00-13.00 Sala Mozart  
 

Who we are ... 

A best of breed technology solutions 

provider specialising in IT 

infrastructure, SCC has an enviable 

track record for helping European 

based companies and government 

organisations assess, plan, source, 

integrate and manage their IT 

infrastructure to deliver technology 

optimisation and more for less. 

 

What we do ... 

We help customers optimise their 

infrastructure on a regional, national 

and international scale. 

 

How we do it ... 

A flexible and adaptable organisation 

built on family values, we get things 

done. Our 'can do' attitude means 

customers enjoy the best of both 

words; breadth and depth of capability 

and European coverage delivered by 

people who make decisions and simply 

get on with it. 

 

Don't just take our word for it ... 

With over 30 years' experience in our 

industry, our customer portfolio and 

best of breed relationships reflect our 

sustainability and growth. Our culture 

means that we are enhancing services 

and continually improving our 

processes in response to what our 

customers need. Our track record 

demonstrates we do what we say, on 

time and on budget 

 

We enable people to do business by 

planning, supplying, integrating and 

managing their IT. We make IT work 

through partnership, knowledge and 

passion: trusted to run IT infrastructure 

services for leading business across 

Europe for 40 years. 

 Europe’s largest independent 

technology solutions provider 

 The technology division of 

Rigby Group PLC 

 Profitable track record since 

1975 

 SCC Group revenues: £1.74bn 

 UK turnover: £751 million 

 Over 5,000 employees 

 Supporting more than 5 million 

users 

 Leading strategic partner to all 

key vendors 

 CarbonZero for Data Centres 

and recycling operations 

 

 
Sambata, 13,30-15.15 Sala Mozart  

 

Fondată în 2002, EDUROM oferă pe 

piața din România servicii specializate 

în domeniul Resurselor Umane. 

Performanță, know-how și 

personalizare - sunt elementele care 

caracterizează modul în care 

EDUROM înțelege să acționeze în 

cadrul proiectelor dezvoltate. La baza 

acestor proiecte se află licențele 

http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/
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internaționale achiziționate de catre 

EDUROM. 

Consultanții EDUROM sunt acreditaţi 

în sistemul internaţional BELBIN 

Team Roles, prin BELBIN Associates 

– London UK. Metoda este utilizată de 

mii de companii și organizații la nivel 

mondial; în România, datorită 

nivelului ridicat de utilizare și 

promovare a metodei de către 

EDUROM, compania noastră este unic 

centru de acreditare în metoda 

BELBIN și deține traducerea în limba 

română a licenței.  

Aceștia sunt licențiați, de asemenea, și 

în Modelul de Leadership 

Situațional, un instrument puternic, 

dar flexibil in același timp, care 

permite liderilor să analizeze 

variabilele oricărei situații și să-și 

adapteze stilul de management in 

funcție de nevoile comportamentale ale 

individului sau grupului pe care 

încearcă să îl influențeze. 

  

Trainerii EDUROM deţin Certificatul 

Coaching Fundamentals (Silence and 

Listening Skills, The Art of Asking 

Questions, The “Contract” in 

Coaching, “Sistems Approach” in 

Coaching), oferit de Coaching 

Institute. 

  

EDUROM – în cifre  

 11 ani de experiență 

 3 arii de activitate –

 training, recrutare 

și consultanță 

 60 de clienți - companii 

naționale și multinaționale 

 

Taking Charge face parte din 

Situational Leadership, metodologie 

dezvoltata de Center for Leadership 

Studies si este un program care 

faciliteaza discutii mai eficiente despre 

performante intre manageri si angajati. 

Astfel, angajatii invata sa-si evalueze 

nevoile specifice pentru fiecare sarcina 

in parte iar managerii invata cum sa ii 

ajute sa-si imbunatateasca 

performantele. Termeni precum 

“Competenta” si “Disponibilitate” sunt 

explicate si participantii la training 

invata cum se pot evalua/influenta 

fiecare dintre ei. Astfel, performanta 

unei persoane nu mai este definite doar 

ca un numar sau o tinta atinsa sau nu, 

ci este definite ca o serie de factori 

influentabili. De asemenea, 

comunicarea cu managerul se poate 

face mult maqi specific, bazata pe 

nevoie si asteptari clare. 

Intr-o perioada in care joburile se 

schimba din ce in ce mai des, in care 

servicii/companii apar si dispar in 1-2 

ani, Taking Charge ajuta profesionistii 

din orice domeniu de activitate sa-si 

identifice corect plusul de valoare pe 

care pot capitalize dar si ce mai au 

nevoie pentru a fi mai parformanti si 

mai pregatiti pentru urmatorii pasi in 

cariera. 

Te asteptam la Palas Mall, sambata, 25 

oct, de la orele 13.30 la Congres Hall – 

Sala Mozart.  
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Expozanti: 

 

 
Veo 

Veo este o companie care furnizează 

servicii de top B2B, cu 250 de 

angajaţi, peste 8 ani  de experienta în 

România si o crestere anuala de 70%. 

Activitatea noastră acoperă o arie largă 

de domenii în care activează clienţii 

noştri internaţionali: comerţ, IT,  

finanţe, resurse umane. 

Veo este acel mediul multicultural în 

care orice profesionist îşi doreşte să 

activeze si sa evolueze. Încurajăm 

diversitatea, transparenţa şi 

originalitatea: aici apreciem deopotrivă 

munca în echipă, dar şi spiritul 

antreprenorial. 

Oferim instruire la nivel internaţional 

în domenii multidisciplinare, spirijin şi 

continuitate în carieră. Dacă îţi doreşti 

un angajament pe termen lung cu un 

lider al pieţei, care le oferă clienţilor 

calitate şi profesionalism, te invitam sa 

ne cunoastem si sa vorbim despre 

cariera ta ! 

 

 
ARCADIS 

ARCADIS is an international company 

that provides consultancy, design, 

engineering and management services 

in the fields of Infrastructure, Water, 

Environment and Buildings. Over the 

years, we have worked diligently to 

retain our core values, and we’ve made 

it our priority to ask ourselves the 

tougher questions about who we want 

to be - as a trusted consultant, as an 

employer, and as a corporate citizen. 

With 22,000 people worldwide and € 

2.5 billion in revenues the company 

has an extensive international network 

that is supported by strong local 

market positions. We rank among the 

top 10 management and engineering 

consultancies in the world. In Europe, 

Brazil and Chile we have a top 5 

position. In the global environmental 

market we are positioned in the top 3. 

 

 
4Career 
Consilierii orientare privind cariera din 

echipa 4CAREER sunt certificati 

GCDF, “ Global Career Development 

Facilitator" de catre CCE “ Europe 

(Center for Credentialing and 

Education) prin NBCC Romania 

(National Board for Certified 

Counselors) si membri activi ai 

Departamentelor pentru Consiliere in 

Cariera� precum si Standarde Ĺźi 

Supervizare ale Asociatiei 

Consilierilor din Romania (ACROM). 

 

 
I FUTURE 
Conceptul a fost creat din necesitatea 

de a pregati noua generatie de 

profesionisti in cariera lor si de a oferi 

companiilor oameni avand calificarile 

adecvate, care sa le adauge valoare. 

Cum ajutam tinerii profesionisti? 

Oferim un plus tinerilor prin: 

programele de training pe care le 

organizam, in vederea dezvoltarii 

http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/
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abilitatilor lor de angajare care sa 

imbunatateasca interactiunile 

individuale, performanta la locul de 

munca si perspectivele de cariera si 

plasarea lor in roluri care se potrivesc 

cu abilitatile lor si cu planurile lor de 

cariera. 

Acesti tineri profesionisti ar putea fi 

solicitanti pentru prima data pe piata 

fortei de munca sau pot fi profesionisti 

care au deja un loc de munca dar 

doresc sa se recalifice. 

Cum ajutam organizatiile? Conceptul 

sprijina organizatiile sa angajeze 

oamenii potriviti prin instruirea 

tinerilor angajati in conceptele de baza 

in ceea ce priveste comunicarea, 

cultura muncii si etica de munca. 

 

 
INFOSYS 

Infosys BPO Poland is a part of 

Infosys BPO – a subsidiary of Infosys, 

the global provider of integrated 

business and technology consulting, 

outsourcing and IT services. 

Infosys BPO Poland is one of the 

biggest BPO centers in Poland and a 

leading employer in the Łódź region. 

Infosys BPO Poland provides 

outsourcing services for clients in 

many European countries. The BPO 

center’s key areas of specialization 

include: finance, accounting, 

controlling, procurement services and 

logistics as well as managing advanced 

services such as risk management, tax 

management and consulting. 

Infosys BPO Poland employs 2500 

professionals and is the largest Infosys 

location outside India, offering BPO 

and ITO services in nearly 30 

languages. 

 

 
IULIUS MANAGEMENT CENTER 
With a retail experience of almost two 

decades, IULIUS GROUP is the most 

prominent developer and operator of 

mall type shopping centers in 

Romania. IULIUS GROUP, the largest 

shopping center developer and 

operator in Romania, is currently 

carrying out the LEED certification 

process for its four IULIUS shopping 

malls, in Iaşi, Timişoara, Cluj-Napoca 

and Suceava.  

IULIUS GROUP has inaugurated in 

2012, in IASI, the PALAS urban 

ensemble, an investment having a 

value that exceeds 260 millions euro 

(65,000 sqm GLA retail plus 20.000 

sqm GLA office premises)  

- www.palasiasi.ro  

- www.unitedbusinesscenter.ro 

The company holds in its portfolio four 

malls under the IULIUS brand, in IASI 

(inaugurated in 2000, 25.000 sqm 

GLA), TIMISOARA (inaugurated in 

2005, 64.000 sqm GLA), CLUJ-

NAPOCA (inaugurated in 2007) and 

SUCEAVA, centers that attract over 

40 millions visitors annually  

- www.iuliusmall.com 

In its capacity as active member of the 

International Council of Shopping 

Centers in New York, IULIUS 

GROUP benefits from the active 

support of this international 

organization in the development, 
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building and operation of shopping 

centers.  

 

The company recently became a 

member of the US Green Building 

Council (2012) and of the Romanian 

Green Building Council (2013). 

 

 
PRO CONECT 

Pro Conect este unul dintre cei mai 

importanti parteneri in instalatii de de 

telecomunicatii din tara. Avand o 

experienta indelungata in activitatile de 

service ale echipamentelor de 

telecomunicatii (centrale telefonice, 

aparate telefonice, echipamente 

telefonice de secretariat) in instalarea 

si punerea in functiune a acestor 

echipamente, si de asemenea in 

realizarea de retele profesionale audio-

video cu echipamente de foarte buna 

calitate. 

Pro Conect investeste in mod constant 

in specializarea personalului pentru a 

oferi produse si servicii de calitate si 

pentru a lansa, in mod constant, noi 

produse pentru clienti. 

 

 
OPEN MIND 
Grupul Open Mind a fost înființat în 

anul 2007 urmând ca în câțiva ani să 

devină leader pe piața din România în 

sectorul Business Process Outsourcing, 

impunându-se prin calitatea serviciilor 

oferite. 

Fuziunea diferitelor culturi, experiența 

și avantajul investirii de capital italian-

român, nu numai in ceea ce privește 

resursele financiare, ne-au garantat în 

timp stabilitatea. Cu experiența 

fondatorilor, specialiști în sectorul de 

Telemarkentig, Customar Care și BPO, 

Open Mind devine lider ca și Call 

Center în limba italiană pe piața din 

România. După doar 7 luni de 

activitate, Open Mind se dublează cu 

nașterea unei filiale în Cluj, urmând ca 

la scurt timp încă două sedii să își pună 

bazele în orașele Botoșani și Brașov, 

astfel reușind să ofere toate serviciile 

avansate de Call Center. În perioada 

2008-2009 Open Mind mărește de zece 

ori numărul de angajați, cu deschiderea 

a noi filiale, oferind peste 500 de locuri 

de muncă. 

Punctele noastre forte: 

 Experiența demonstrată în 

start-up și gestionare centrelor 

de apel în străinătate 

 Seriozitate dovedită în 

domeniul afacerilor din 

România (legal, instituțional, 

contractual) 

 Eficiență și eficacitate în 

gestionare 

 Tehnologie și securitate 
 

 
ProCREDIT BANK 

ProCredit Bank este o bancă cu servicii 

complete, orientată spre dezvoltare. 

Oferim clienţilor noştri, persoane 

fizice şi întreprinderi, servicii bancare 

excelente. În operaţiunile noastre, 
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aderăm la o serie de principii de bază: 

punem valoare pe transparenţă în 

comunicarea cu clienţii, nu promovăm 

creditele de consum şi furnizăm 

servicii bazate atât pe înţelegerea 

situaţiei fiecărui client, cât şi pe o 

analiză financiară solidă. Această 

abordare responsabilă faţă de 

activitatea bancară ne permite să 

construim parteneriate de lungă durată 

cu clienţii noştri, bazate pe încredere 

reciprocă. 

În derularea activităţii noastre cu 

clienţii persoane juridice, ne 

concentrăm pe finanţarea 

întreprinderilor foarte mici, mici şi 

mijlocii, deoarece suntem convinşi că 

aceste afaceri creează locuri de muncă 

şi au o contribuţie vitală la dezvoltarea 

economică a ţărilor în care operează. 

Oferind facilităţi de economisire 

simple şi accesibile şi alte servicii 

bancare şi investind resurse 

substanţiale în educaţia financiară, ne 

propunem să promovăm o cultură a 

economisirii şi a responsabilităţii care 

să poată aduce o mai mare stabilitate şi 

siguranţă familiilor obişnuite. 

Acţionarii noştri aşteaptă un randament 

susţinut al investiţiilor pe termen lung, 

fără a avea ca obiectiv maximizarea 

profitului pe termen scurt. Investim 

semnificativ în instruirea şi dezvoltarea 

personalului nostru, pentru a crea o 

atmosferă de lucru deschisă şi eficientă 

şi pentru a oferi clienţilor noştri 

servicii prietenoase şi competente. 

 

 
TRW 

TRW Airbag Systems, Roman 

Who we are? 

Innovative thinking. Protecting people. 

That’s the aim of our ongoing tradition 

of occupant safety innovation. TRW is 

continually developing advanced 

solutions to anticipate and react to the 

many variables of a crash. 

As a world leader in safety systems for 

the global automotive industry, we are 

one of the top financial performers in 

this field and positioned to meet the 

changing demands with advanced and 

affordable safety solutions. 

In Romania, you can find us in 

Timisoara, Marghita, Oravita, Lupeni 

and Baia Mare. Our team includes 

approximately 4000 employees. 

 

 
PROFI 
Avand cea mai agresiva expansiune in 

ultimii ani, compania PROFI ROM 

FOOD a fost recunoscuta drept unul 

dintre cele mai active lanturi de retail 

modern din Romania. In anul 2012 au 

fost deschise 45 de magazine, iar 

planurile de dezvoltare pentru 2013 

prevad extinderea retelei cu alte 60 de 

magazine. 

Cu peste 4000 de angajati la sfarsitul 

lui 2012 si peste 5000 previzionati la 

finalul lui 2013, PROFI este unul 

dintre angajatorii de top din Romania. 

Dinamica, flexibila si ambitioasa, 

echipa de preofesionisti PROFI creste 

cu repeziciune si cauta noi membri 

orientate catre dezvoltare personala 

intr-un mediu competitiv.   
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TOYOTA IASI 
 

Toyota Material Handling Europe a 

fost infiintata in anul 2005 pentru a 

administra activitatea 

companiilor Toyota si BT in Europa.  

Toyota Material Handling 

Romania, reprezentanta in Romania a 

Toyota Material Handling Europe, este 

prezenta pe piata romaneasca din 1996, 

pana in Septembrie 

2007 purtand denumirea de BT 

International Romania. Noi 

lansam angajatilor nostri provocarea de 

a participa la consolidarea unei noi 

organizatii, respectand traditia de 

perfectiune stabilita pe parcursul a 

peste 70 de ani, prin renumele de lider 

de piata in manipularea sarcinilor  – 

Toyota Material Handling. 

Prin natura activitatii noastre, angajatii 

nostri intalnesc experiente si 

oportunitati in dezvoltarea de produse 

si de servicii in domenii ca vanzari, 

marketing, contabilitate si service, 

domenii pentru care organizam sesiuni 

de pregatire si imbunatatire a 

activitatii. 

Apartenenta la Toyota, a insemnat si 

definirea celor cinci valori esentiale 

pentru compania noastra - reunite sub 

numele Toyota Way. Ghidati de 

dorinta de imbunatatire continua 

(Kaizen), de respectul pentru parteneri 

si colegi, de infruntarea provocarilor si 

de luarea deciziilor dupa culegerea 

informatiilor de la sursa, mai mult de 

7500 de oameni din intreaga Europa 

contribuie in fiecare zi la succesul 

Toyota Material Handling Europe.  

Vrei sa ai o cariera cat mai deosebita ? 

Cautam oameni talentati si entuziasti 

care doresc sa fie parte din echipa 

noastra. 

Da un click aici pentru a vedea ce 

locuri vacante ai acum la dispozitie. 

 

 

 

Istoric 

Ceea ce a inceput in 1948 ca o 

organizatie care sa ajute dezvoltarea 

"relatiilor de prietenie" intre tarile 

membre este acum o organizatie 

globala cu activitati in 114 tari si 

teritorii diferite. 

In Iasi, AIESEC are o experienta de 20 

de ani in care a desfasurat activitati 

internationale pentru a dezvolta tinerii 

si pentru a crea lideri care aduc un 

impact pozitiv in societate. 

Viziune 
Pacea si implinirea potentialului uman. 

Misiune 
AIESEC desfasoara activitati 

internationale pentru a dezvolta lideri 

cu valorile potrivite care vor aduce un 

impact pozitiv in societate. 

Valori 
o Activating Leadership 

o Living Diversity 

o Demonstrating Integrity 

o Striving for Excellence 

o Enjoying Participation 

o Acting Sustainably 
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