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Angajatori de TOP Virtual se intoarce cu cea de-a 5-a editie 

 

Dupa cele 2 editii fizice Angajatori de TOP din Timisoara si Bucurest din martie 

2015, cel mai mare targ de cariera continua cu o editie virtuala pe Hipo.ro. In 

perioada 30 martie – 19 aprilie are loc cea de-a 5a editie a evenimentului Angajatori 

de TOP Virtual, proiect online care reuneste 100 de angajatori din domeniile: IT, 

Servicii si BPO, FMCG, Inginerie, Bancar si Servicii Financiare, Telecom, 

Consultanta, Logistica si Transporturi, Auto, Retail, Farma, Turism si Agentii de 

Recrutare. Cele mai multe companii sunt din Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca si 

Iasi, dar vor fi prezente cu standuri virtuale si companii din aproape toate orasele mari 

ale tarii. Accesul la Angajatori de TOP Virtual este posibil 24h din 24h pana 

duminica, 19 aprilie, pe site-ul dedicat evenimentului. 

Prin intermediul Angajatori de TOP Virtual candidatii pot aplica la 4000 de 

oportunitati de cariera adresate atat profesionistilor cat si studentilor si absolventilor. 

Pentru a participa la Angajatori de TOP Virtual, candidatii trebuie sa isi creeze un 

cont si un CV pe site-ul Hipo.ro. Dupa logare, vor putea accesa platforma 3D a 

evenimentului, pot aplica la joburile de interes si se pot inscrie la seminarii online 

(webinarii). Webinariile sunt prezentari interactive sustinute de un specialist in 

recrutare pentru un grup de persoane prezente online la data si ora stabilite initial. 

Reprezentantii Cut-e Romania si Coca-Cola HBC Romania vor sustine in cadrul 

Angajatori de TOP Virtual un webinar despre rolul testelor psihometrice in procesul 

de selectie, sfaturi si recomandari pentru a le trece cu succes si a obtine un punctaj 

maxim. Webinar-ul este gratuit in baza preinscrierii pe Hipo.ro pana pe 7 aprilie. 

Odata cu dezvoltarea noilor tehnologii, evenimentele de cariera virtuale devin canale 

importante de recrutare, fiind instrumente utilizate frecvent in alte tari pentru 

eficientizarea proceselor de selectie. Acest tip de evenimente au devenit din ce in ce 

mai utilizate si in Romania, iar editia Angajatori de TOP Virtual este primul 

eveniment de acest tip lansat in anul 2013 de Hipo.ro. Modalitatea de participare la 

Angajatori de TOP Virtual este facila oricui detine un calculator/laptop si conexiune 

la internet. 

Principalul avantaj oferit de acest tip de eveniment online este ca elimina barierele 

geografice fiind accesibil tuturor, indiferent de orasul in care locuiesc, in Romania sau 

in strainatate. La acest aspect se adauga confortul participarii, din fata laptopului sau a 

calculatorului. 

Cateva dintre companiile care participa la evenimentul virtual Angajatori de TOP 

sunt: Accenture, ADP Group, Alcatel-Lucent, Arcelor Mittal, ATOSS Software, Atos 

IT, BCR, Bitdefender, Blue Point, BRD – Groupe Société Générale, Carrefour, Coca 
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– Cola HBC Romania, Computer Generated Solutions Romania, Deutsche Bank 

Technology Centre, Digital Education, eMAG, EY Romania, Endava, Genpact, 

Global Market Solutions, Gopet Romania, Huawei, Humangest Group, Infobest, IT 

Vizion, Kaufland România, KFC, Hewlett-Packard, IBM, Intel Romania, JTI 

Romania, Luxoft Romania, KMG International (Rompetrol), McDonald`s România, 

Microchip Technology, Nestle Romania, Société Générale European Business 

Services, Oracle, PayU, PHILIPS, Piraeus Bank, RapidSolution Software, Renault 

Romania, Schneider Electric, SNC Lavalin, Stefanini Romania, SWISSCAPS 

Romania, Toluna, TELUS International Europe, Unicredit Business Integrated 

Solutions, Unilever, Valeo Lighting Injection, Visma Software, Vodafone Shared 

Services Romania, WNS Romania, Yazaki Component Technology. 

Angajatori de TOP in cifre 

Care sunt principalele puncte de interes ale evenimentului? 

 Peste 2100 de candidati au luat parte la conferintele si workshop-urile de 

dezvoltare sustinute de companiile partenere; 

 Un succes deosebit l-au inregistrat sesiunile TechTalks, seria de conferinte 

adresate pasionatilor de IT si tehnologie. Cele 3 track-uri, pe zona de Agile, 

Software Development si Web au reunit peste 250 de profesionisti IT 

interesati de noile tehnologii si studiile de caz prezentate de catre speakeri 

tehnici din companii precum: Accenture, IBM, Vodafone Shared Services 

Romania, Teamnet International, eMAG si AdsWizz; 

 Sute de profesionisti si studenti au interactionat in cadrul zonei CV Experts cu 

specialistii in recrutare, pentru a primi recomandari de cum isi pot imbunatati 

CV-ul pentru a atrage atentia angajatorilor si care sunt modificarile pe care 

trebuie sa le faca pentru a-si creste sansele de angajare; 

In urma participarii la evenimentul fizic Angajatori de TOP Bucuresti, toate aplicarile 

candidatilor vor fi analizate de catre consultantii in resurse umane, iar in urma acestei 

etape vor fi contactati si chemati la interviu cei care se potrivesc cel mai bine 

cerintelor solicitate de pozitiile deschise. O parte dintre companiile participante au 

demarat aceasta etapa chiar in cadrul evenimentului, urmand ca stabilirea de discutii 

cu candidatii sa continue si in urmatoarele saptamani. 

Care sunt planurile companiilor in urma participarii la Angajatori de TOP? 

Am fost prezenti la Angajatori de TOP in perioada 27-28 martie, pentru a recruta cei 

mai talentati candidati, vorbitori de engleza si preferabil germana/franceza, pregatiti 

sa isi asume responsabilitati noi, sa faca fata provocarilor profesionale si sa lucreze 

intr-un mediu international. Candidatii interesati de joburi in domeniul consultantei de 

management au discutat direct cu colegii nostri la standul nostru si au aflat care sunt 

dificultatile si beneficiile carierei in acest domeniu. Pe parcursul celor 2 zile am avut 

discutii interesante cu studenti sau absolventi cu studii economice si tehnice 
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(Automatica si Calculatoare, Matematica Informatica, Inginerie Economica) pe care 

cu siguranta ii vom contacta in viitorul apropiat, fie pentru joburi full time, fie pentru 

programe de internship. BearingPoint Romania continua sa se dezvolte si in acest an, 

avand in plan o crestere cu 45% a echipei de consultanti. In afara de cele doua orase 

unde exista deja birouri, Bucuresti si Sibiu, vom recruta si in Timisoara, unde vom 

deschide un nou birou. Ca si pana acum, dorim sa extindem echipele de consultanta 

SAP, dezvoltare software si consultanta bancara, dar avem si oportunitati noi cum ar 

fi Mobile Developer si Graphic Designer. De asemenea, cautam activ specialisti 

pentru tehnologiile de nisa, precum SAP HANA si Informatica PowerCenter – Raluca 

Baicu, HR Manager, BearingPoint. 

Endava continua sa fie foarte activa in recrutarea de specialisti IT in cele 4 centre de 

dezvoltare din Romania. Pentru echipa din Bucuresti planificam sa crestem pana la 

450 de persoane si respectiv, sa recrutam aproximativ 50 de persoane in sediul nostru 

deschis recent in Pitesti. Participarea la Angajatori de TOP ne va ajuta cu privire la 

aceste planuri – Andreea Zanfir, Recruitment Officer, Endava. 

Ne propunem sa implicam cat mai multi candidati participanti in procesele de 

recrutare existente in prezent astfel incat sa maximizam sansele de a acoperi intr-un 

timp cat mai scurt oportunitatile existente – Andreea Leonte, Senior 

Recrutare,Schneider Electric. 

Angajatori de TOP este un eveniment care ne permite sa intram in contact cu profile 

diverse de candidati si in acelasi timp sa ne promovam brandul de angajator. L’Oréal 

Romania recruteaza anual aproximativ 30-40 de persoane in domenii diverse precum: 

marketing, vanzari, operatiuni, financiar, iar incepand de anul acesta ne diversificam 

activitatea prin deschiderea primului magazin propriu Kiehl’s din tara, fapt ce ne 

permite sa diversificam si mai mult tipul de profile pe care angajam: manageri 

magazin sau consultanti vanzari – Magdalena Cring, Director Resurse Umane, 

L’Oréal Romania. 

Ne bucuram pentru succesul editiilor din aceasta primavara Angajatori de TOP si 

pentru feedback-ul pozitiv primit atat din partea companiilor participante, cat si a 

candidatilor prezenti. Editia aceasta am observat un interes mai mare si o pregatire 

mai buna a vizitatorilor, multi dintre ei prezentandu-se la eveniment cu o lista a 

companiilor si a joburilor la care doreau sa aplice. Celor care nu au putut ajunge in 

cele doua zile ale evenimentului, le recomandam sa aplice online, pe portalul 

www.hipo.ro unde pot afla mai multe informatii despre companiile participante, 

oferta de joburi si profilul cautat de angajatori – Larisa Blajut, Project Manager, 

Angajatori de TOP. 

    

 

 

 

 

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/  

Prezentari companii care ofera stagii de 

practica proiectului  

 

 

 

RomSoft SRL 
(http://www.rms.ro) 

Adresa: Chimiei, nr. 2bis 

Detalii companie 

Dezvoltare software si aplicatii software la cerere, software outsourcing, servicii de 

consultanta pentru companii IT, servicii de implementare Microsoft Dynamics CRM. 

Prezentarea si istoria firmei:  
RomSoft SRL este o companie de producţie şi consultanţă software înfiinţată în 2001, cu 

sediul în Iaşi. De 12 ani dezvoltăm soluţii creative pentru reputate companii vest-europene, 

ale căror exigenţe pot varia de la complexe aplicaţii software dedicate, până la nevoia de 

consultanţă de specialitate. Cei mai importanţi clienţi ai noştri provin din ţări precum 

Germania, Austria, Belgia, Danemarca sau Norvegia. 
 Încă de la început, interesul nostru a fost orientat către diverse arii ale informaticii medicale, 

cum ar fi telemedicina, m-Health sau e-Health. Pe termen mediu şi lung, avem în vedere atât 

consolidarea poziţiei pe pieţele actuale, cât şi câştigarea unei vizibilităţi mai bune în sectorul 

de aplicaţii industriale.  
 Obţinerea certificării ISO 9001-2000 în anul 2004 a reprezentat un moment extrem de 

important în parcursul nostru de până acum, confirmând calitatea produselor şi serviciilor 

noastre. Acreditarea pentru dezvoltare ştiinţifică şi cercetare, obţinută în decembrie 2008, 

deschide noi oportunităţi de colaborare în proiecte de cercetare finanţate de Uniunea 

Europeană. 
 În ceea ce priveşte mediul de lucru, suntem jucători de echipă ce apreciază performanţa 

individuală. Pe lângă încurajarea fiecărui angajat în obţinerea certificărilor profesionale şi 

parcurgerea trainingurilor necesare, promovăm o politică consecventă de premiere a ideilor 

inovative şi a realizărilor profesionale excepţionale. 
 Considerăm că ideile bune pot veni de la oricare membru al echipei, şi din acest motiv 

încercăm să creăm un mod de lucru bazat pe învăţare şi colaborare, în care fiecare poate primi 

şi oferi ajutorul său celorlalţi, indiferent de experienţa acumulată în firmă. 
 Nu în ultimul rând, pentru studenţii ce doresc să-şi înceapă activitatea profesională încă din 

timpul facultăţii, oferim posibilitatea efectuării de stagii de practică, în măsura necesităţilor în 

cadrul proiectelor pe care le dezvoltăm. Toate oportunităţile sunt promovate corespunzător în 

mediile şi asociaţiile studenţeşti şi pe www.rms.ro. 
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Prezentari stagii RomSoft  

Junior .NET Developer  

Locul de desfasurare al 

stagiului: 

Iasi 

Numarul de pozitii 

disponibile: 

3 pozitii 

Departament/echipa: Echipe proiect 

Perioada de aplicare 

pentru acest stagiului:  

Pana la 10.06.2015 

Perioada de desfasurare 

a stagiului:  

15.06.2015 - 15.09.2015 

Salariu:  350-500 EUR 

Cunostinte minime :  - .NET 

- C# 

- Algorithms 

Cunostinte ce vor fi 

dobandite 

- .NET framework 4.5, C#, SQL,  Windows Form, WCF 

- Basic algorithms and data-structures with complexity 

analysis 

- Professional software engineering practices & best 

practices for the full software development life cycle, 

including coding standards, code reviews, source control 

management, build processes 

- Productivity tools for Visual Studio 

- Design Patterns 

- How to manage big data structure 

- Multithreaded Programming 

Activitati desfasurate in 

timpul stagiului 

- Activitati de training 

- Implicare efectiva in cadrul unui proiect dezvoltat in cadrul 

companiei 

Continuarea colaborarii In urma evaluarilor desfasurate la finalul stagiului, exista 

posibilitate continuarii colabararii pe perioada 

nedeterminata. 

Alte observatii: Perioada desfasurarii stagiului poate fi modificat tinand cont 

de cerintele si programul institutiilor de invatamant 

frecventate. 

Cazare: Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din alte 

orase. 

http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/
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Junior Web Developer 

Locul de desfasurare al 

stagiului: 

Iasi 

Numarul de pozitii 

disponibile: 

1 pozitie 

Departament/echipa: Echipe proiect 

Perioada de aplicare pentru 

acest stagiului:  

Pana la 10.06.2015 

Perioada de desfasurare a 

stagiului:  

15.06.2015 - 15.09.2015 

Salariu:  350-500 EUR 

Cunostinte minime :  -  .NET framework 4.5/C# 

- T-SQL 

- HTML/CSS/JS 

Cunostinte ce vor fi 

dobandite 

- ASP.NET MVC 5 

- JS 

- SPA/Ember 

- Automated testing (XUnit/C#, QUnit/JS, Selenium) 

- Windows Azure development (web sites, SQL Azure, 

blob storage, administration) 

- PowerShell 

Activitati desfasurate in 

timpul stagiului 

- Activitati de training 

- Implicare efectiva in cadrul unui proiect dezvoltat in 

cadrul companiei 

Continuarea colaborarii In urma evaluarilor desfasurate la finalul stagiului, 

exista posibilitate continuarii colabararii pe perioada 

nedeterminata. 

Alte observatii: Perioada desfasurarii stagiului de practica se poate 

modifica tinand cont de cerintele institutiilor de 

invatamant frecventate. 

  

Cazare: Compania 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 ! 

 

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

Junior Web Developer Research  

 

 

Locul de desfasurare al 

stagiului: 

Iasi 

Numarul de pozitii 

disponibile: 

2 pozitii 

Departament/echipa: Echipe proiect 

Perioada de aplicare pentru 

acest stagiului:  

Pana la 10.06.2015 

Perioada de desfasurare a 

stagiului:  

15.06.2015 - 15.09.2015 

Salariu:  350-500 EUR 

Cunostinte minime :  -   HTML/CSS/JS 

Cunostinte ce vor fi 

dobandite 

- AngularJs 

- Node.js 

- Redis 

- MySql 

- Git 

Activitati desfasurate in 

timpul stagiului 

- Activitati de training 

- Implicare efectiva in cadrul unui proiect dezvoltat in 

cadrul companiei 

Continuarea colaborarii In urma evaluarilor desfasurate la finalul stagiului, 

exista posibilitate continuarii colabararii pe perioada 

nedeterminata. 

Alte observatii: Perioada desfasurarii stagiului de practica se poate 

modifica tinand cont de cerintele institutiilor de 

invatamant frecventate. 

Cazare: Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din alte 

orase. 
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Junior Web Developer Research MVC  

 

Locul de desfasurare al 

stagiului: 

Iasi 

Numarul de pozitii 

disponibile: 

1 pozitie 

Departament/echipa: Echipe proiect 

Perioada de aplicare pentru 

acest stagiului:  

Pana la 10.06.2015 

Perioada de desfasurare a 

stagiului:  

15.06.2015 - 15.09.2015 

Salariu:  350-500 EUR 

Cunostinte minime :  - .NET framework 4.5/C# 

Cunostinte ce vor fi 

dobandite 

- ASP.NET MVC 5 

Activitati desfasurate in 

timpul stagiului 

- Activitati de training 

- Implicare efectiva in cadrul unui proiect dezvoltat in 

cadrul companiei 

Continuarea colaborarii In urma evaluarilor desfasurate la finalul stagiului, 

exista posibilitate continuarii colabararii pe perioada 

nedeterminata. 

Alte observatii: Perioada desfasurarii stagiului de practica se poate 

modifica tinand cont de cerintele institutiilor de 

invatamant frecventate. 

Cazare: Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din 

alte orase. 
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Bitdefender  
http://www.bitdefender.ro/  
Contact Bitdefender Iasi: Strada Sfântul Lazăr 37, Iași 

700049; tel: 0232 232 222 

 
 
Bitdefender este o companie globală, care oferă soluții de securitate în mai mult de 

200 de țări prin intermediul unei rețele extinse de parteneri, distribuitori și 

revânzători. Din 2001, Bitdefender a produs în mod constant tehnologii de securitate 

premiate, atât pentru organizații, cât și pentru utilizatori individuali, fiind unul dintre 

producătorii de top în materie de soluții de securitate care folosesc tehnologii de 

virtualizare și pe bază de cloud. Cu ajutorul echipelor de cercetare și dezvoltare, 

alianțelor și parteneriatelor sale, Bitdefender a creat cele mai ridicate standarde de 

excelență în securitate, atât în ceea ce privește tehnologia sa nr. 1, cât și alianțele sale 

strategice cu furnizori de renume mondial în domeniul tehnologiilor de virtualizare și 

pe bază de cloud. Bitdefender este producătorul uneia dintre cele mai performante și 

eficiente game de soluții de securitate pentru internet atestate pe plan internațional. 

În fiecare zi, tehnologia Bitdefender protejează datele digitale pentru 500 milioane de 

utilizatori individuali și companii din întreaga lume. 

Cele mai recunoscute organizații de testare internaționale și firme de testare software 

de renume mondial recunosc produsele Bitdefender ca fiind cele mai eficiente soluții 

din lume. În ianuarie 2014, Bitdefender a câștigat pentru a doua oară premiul 

Produsul anului din partea AV-Comparatives, dobândind premiul Gold pentru 

Detecție proactivă a programelor malware pentru tehnologia sa euristică de top, 

premiul pentru Detecție în lumea reală pentru performanța exactă în situații reale și 

premiul pentru Îndepărtarea programelor malware pentru caracteristicile avansate de 

dezinfectare. În același timp, impactul aproape insesizabil al Bitdefender asupra 

performanței sistemului i-au adus premiul pentru Cea mai bună viteză în ansamblu. 

Bitdefender și-a confirmat încă o dată poziția de lider al industriei, câștigând premii 

precum Cea mai bună soluție antivirus a anului 2014 și două premii Alegerea 

editorului din partea PCMAG, premiul Cea mai bună performanță a anului 2014 

acordat de AV-TEST pentru soluția destinată stațiilor de lucru și Alegerea Editorului 

din 2013 din partea CNET. De asemenea, Bitdefender este singura soluție de 

securitate care a câștigat toate cele 35 de premii VB SPAM acordate de Virus 

Bulletin. 

Mai multe informații despre produsele Bitdefender sunt disponibile în secțiunea de 

articole de presă despre securitate. În plus, Bitdefender pune la dispoziție blogul 

<HOTforSecurity, unde cititorii pot găsi articole cu informații mai puțin cunoscute 

despre fraudele pe internet, escrocherii, aplicații software periculoase. 
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Junior Online Threats Analyst – domeniu: Inteligenta Artificiala 

 

 

Locul de desfasurare  Iasi 

Numarul de pozitii  1 pozitie 

Departament/echipa: Innovation&Technology 

Perioada de aplicare 

pentru acest stagiului:  

Pana la 01.05.2015 

Perioada de desfasurare  01.07.2015 - 01.10.2015 

Salariu:  1800 RON 

Cunostinte minime :  Logical thinking and basic knowledge of data structures 

and algorithms. 

Basic programming / scripting knowledge. 

Basic regular expression knowledge is a plus. 

Cunostinte ce vor fi 

dobandite 

Learning to use regular expressions. 

Learn about Agile development. 

Activitati desfasurate in 

timpul stagiului 

Help us gather data to train automated filters and 

implement detection heuristics. Work closely with our 

Senior Anaysts and Developers. 

Continuarea colaborarii If you like our team and you and you show us you’re 

dedicated and eager to learn, we will be happy to 

continue our collaboration.  

Alte observatii:  

Cazare: Compania ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din 

alte orase. 

  

http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/
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Junior Software Developer (Online Threats) 

 

Locul de desfasurare al 

stagiului: 

Iasi 

Numarul de pozitii 

disponibile: 

3 pozitii 

Departament/echipa: Innovation&Technology 

Perioada de aplicare pentru 

acest stagiului:  

Pana la 01.05.2015 

Perioada de desfasurare a 

stagiului:  

01.07.2015 - 01.10.2015 

Salariu:  1800 RON 

Cunostinte minime :  Good knowledge of data structures and algorithms. 

Programming experience in C/C++ or Javascript. 

Cunostinte ce vor fi 

dobandite 
Learning server side development with Javascript 

(Node.JS) and MongoDB 

Activitati desfasurate in 

timpul stagiului 
Implement various content filtering technologies and 

data crunching services. 

Continuarea colaborarii If you like our team and you and you show us you’re 

dedicated and eager to learn, we will be happy to 

continue our collaboration.  

Alte observatii:  

Cazare: Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din alte 

orase. 

 

http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/
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Junior Software Developer 

Locul de desfasurare al 

stagiului: 

Iasi 

Numarul de pozitii 

disponibile: 

4 pozitii 

Departament/echipa: Product Delivery 

Perioada de aplicare 

pentru acest stagiului:  

Pana la 01.05.2015 

Perioada de desfasurare a 

stagiului:  

01.07.2015 - 01.10.2015 

Salariu:  1800 RON 

Cunostinte minime :  Strong foundation in algorithms; 
Programming experience in C/C++. 
Most of all, we appreciate the enthusiasm and passion for technology. 
As long as you are self driven and motivated, we will help you shape up 
your technical skills 

Cunostinte ce vor fi 

dobandite 

Your key responsibilities will include: 
Perfecting your C/C++ programming technique; 
 Research new technologies; 
Create and implement a scalable, highly performing design for your 
features; 
 Collaborate with our Testing Team in ensuring that the features are 
validated and meet the requirements. 

Activitati desfasurate in 

timpul stagiului 

As in the previous years, the Trainees will develop independent 
modules or products, working closely with our Senior Developers. The 
aim is to develop practical designs and then implement them, going 
through all the stages of a research project, including a public release. 

Continuarea colaborarii If you like our team and you and you show us you’re dedicated and 
eager to learn, we will be happy to continue our collaboration.  

Alte observatii:  

Cazare: Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din alte 

orase. 

 

http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/
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Levi9 Balkan SRL 
www.levi9.com/  

Adresa Iasi: strada Mosu, nr 6; 700390  

 

 

 

 

 

 

Levi9 este un partener de încredere pentru outsourcing IT din Europa. Specialiștii 

nostri asistă companiile în orice etapă a procesului de transformare pe zona IT prin 

alegerea tehnologiilor folosite pentru dezvoltarea aplicațiilor, integrare, mentenanță. 

Compania noastră nu doar vă pune la dispoziție resurse pentru rezolvarea 

problemelor. Noi suntem responsabili de rezolvarea problemelor clienților noștri. 

Oferim rezultate care sunt vizibile și care ne diferențiază față de celelalte companii de 

pe piață. Printre clienții companiei se numără Exact, TomTom, De Telegraaf Media 

Groep, Scania, InfoNavigator, Xerox. Levi9 este Partener Microsoft, având 

competențe în tehnologiile Microsoft: MS .NET Framework, ASP.NET, C#, 

Silverlight, WF, WPF, WCF, Microsoft SharePoint, Windows Azure, MS Dynamics 

AX, NAV, CRM, MS ecommerce, MS Business Intelligence Solutions, BizTalk, 

Web-Services, etc. Dezvoltatorii noștri au peste 7 ani de experiență în utilizarea 

tehnologiilor menționate. Servicii oferite: - Evaluare în utilizarea tehnologiilor .NET - 

Dezvoltarea de aplicații complexe .NET - Dezvolarea de portaluri Internet/Intranet 

folosind Sharepoint integrat cu Microsoft AX - Migrarea aplicațiilor către platforma 

.NET și integrarea acestora în sistemele clienților 

http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/
http://www.levi9.com/
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JUNIOR JAVA DEVELOPER 

 

 

Software Development (Outsourcing) 

 

 

Locul de desfasurare al stagiului: Iasi 

Numarul de pozitii disponibile: 3 pozitii 

Departament/echipa: Java Development 

Perioada de aplicare pentru acest 

stagiului:  

Pana pe 15.04.2015 

Perioada de desfasurare a stagiului:  15.06.2015 - 14.07.2015 

Salariu:  0 RON 

Cunostinte minime :  Passionate of IT technologies 

Knowledge and understanding of OOP principles, 
basic Java, SQL 

  

Cunostinte ce vor fi dobandite Knowledge of software development life cycle 

Knowledge of how to build a project from scratch 

  

Activitati desfasurate in timpul 

stagiului 
Benefit of 6 weeks of training 

Involved in a project from start to end 

Be helped by experienced Java professionals 

  

Continuarea colaborarii We can hire you if you prove your potential! 

Alte observatii:  

Cazare: Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii 

din alte orase. 

 

http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/
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JUNIOR .NET DEVELOPER 

 

 

Locul de desfasurare al 

stagiului: 

Iasi 

Numarul de pozitii 

disponibile: 

3 pozitii 

Departament/echipa: .Net Development 

Perioada de aplicare pentru 

acest stagiului:  

Pana pe 15.04.2015 

Perioada de desfasurare a 

stagiului:  

06.07.2015 - 14.08.2015 

Salariu:  0 RON 

Cunostinte minime :  Basic concepts regarding: 
 
Object Oriented Programming 
 
Relational databases 
 
Web technologies (HTML, CSS, Javascript) 

Cunostinte ce vor fi 

dobandite 
Development stages of a commercial project (analyze, planning, 

development and delivery) Developing team collaboration skills, 
Entity Framework, Visual Studio 2013 
 
Source control: Git 

Activitati desfasurate in 

timpul stagiului 
Participation in the technical presentations related to the 
technologies that will be used in the internship 
Apply the technical knowledge aquired in a hands-on project 

Continuarea colaborarii Depending on your evaluation and our open positions at the time, 
this internship will be considered a great advantage for your job 
application. 

 

 

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

