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Facultatea noastră găzduieşte frecvent întâlniri cu reprezentanţi ai firmelor de profil din
România în vederea prezentării activităţilor acestora şi a oportunităţilor de angajare. Puteți
accesa mai jos cele mai recente oferte de lucru pentru absolvenții facultății noastre.
- Oferta Nuclearelectrica
- Oferta BMT Aerospace
- Oferta Electra Iași
- Oferta Aerostar Bacău
- Oferta Duplex Iași
- Oferta Million - Săli de jocuri
- Oferta ALTEN Iași
- Oferta Micro-Edge Iași
- Oferta SC ROTHERM GRUP SRL Iași: angajează în funcția de inginer proaspăt
absolvent
Cerințe: studii tehnice absolvite promoția 2016-2017
Relații la: 0232 /27 66 66 , email: OFFICE@ROTHERM.RO , RECRUTARE@ROTHERM
.RO
,
Adresa: Iași, Blvd. CA Rosetti nr. 1, bloc 304 Tr II, parter - intersecția Podu de Fier
- Oferta internship Heidelberg Cement
- Oferta Microfuzzy GmbH Germania
- Oferta Plexus Oradea | internship
- Oferta NoBug Iasi
- Oferta Prysmian Group - Build the future
- Oferta REL SERVICE
- Oferta Assystem
- Oferta Avitech | oferta Aptus Software
- Oferta Euroclear - Jobs in Brussels
- Ofertă UltraTechGroup
- Ofertă AE Electronics Bacău
- Oferta Telekom Botoșani
- Oferta Delphi Iași | responsabil IT | inginer debutant
- Oferta Manning Global - Junior Field Operations Engineer (Hessen, Germany)
- Oferta Miele Brașov - software development engineer for embedded systems
- Oferta Siemens - junior sales support engineer
- Oferta Serviciul de Telecomunicații Speciale: STS angajează de urgență absolvenți de
licență și de masterat pentru următoarele județe: Arad, Caraș-Severin, Călărași, Ialomița,
Giurgiu, Harghita, Olt, Sălaj și Tulcea. Detalii la numerele de telefon: 0212022414 și
0212022419
- Oferta Mahle Timișoara: prin participarea la INTERNATIONAL GRADUATES PROGRAM,
proiect
MAHLE dedicat absolventilor de studii universitare sau
master si
dezvoltat in acest scop, te vei alatura unei
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companii cu peste 66.000
angajati, in peste 150
fabrici, oferind solutii inovatoare clientilor
de renume. Ca si lider la nivel mondial in producerea de componente si
sisteme pentru motorul cu ardere interna, va oferim posibilitatea de a
excela in proiecte provocatoare, atat in plan local, cat si
international.
Program dezvoltat individual pana la 15-18 luni, concentrat pe munca in cadrul proiectelor; Sup
ort oferit din partea mentorului;
Pregatire in tara, dar si in strainatate;
Participare la programe de training;

Absolvent de studii universitare sau master in domeniul ingineriei; Limba engleza nivel avansat;
Limba germana constituie avantaj;
Disponibilitate calatorii pentru training-uri in strainatate.

- Oferte de angajare ale Serviciului de Telecomunicații Speciale
- Compania ArcelorMittal Galaţi oferă următoarele locuri de muncă: administrator reţea
calculatoare
| inginer
de sistem
|
administrator baze de date

- Ofertă Firecredit
- Italian company operating in the filed of process and detailed engineering, manufacture
and supply of fluid substances' treatment plants (with particular focus on water), working in
every activity field: petrochemical, food & beverages, power & gas, steel industries a.s.o, is
offering very interesting job opportunities to young engineers (without experience):
- Development languages and programming software automation PLC (Simatic
Manager or Rockwell);
- Development languages and programming software for
Simatic Wincc Scada or Hmi Rockwell;
- Electrical wiring PLC
connecting.
Successful candidates will be involved into company's remunerated traineeship in Italy. Should
you be interested in the listed positions please send your CV/application in English to the
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following e-mail: molariu@ee.tuiasi.ro or olarium2003@gmail.com
- Ofertă angajare TECHNO FUSION : domeniu de activitate - producție panouri cu
tehnologie LED; asamblare componente smd. Oferte de angajare - realizare/proiectare PCB;
dezvoltare software pentru microcontrolere; proiectare / depanare software si hardware.

- Ofertă EBS (Expectations beyond Software)
- Ofertă IT Attitude (Italia): angajează pe bază de CV şi interviu pe Skype, pentru sediul
său din Roma, absolvenţi cu cunoştinţe de programare în .NET, Java, SQL Server, WCF, C#
şi/sau PHP
-

Ofertă Sales Consulting în Cluj-Napoca

-

Ofertă de lucru în Cluj-Napoca (Emerson)

- Firma Capgemini, care deţine un centru de operaţiuni şi Iaşi, lansează o ofertă de
angajare ale cărei detalii pot fi consultate
aici .
- Compania Trenkwalder, companie de recrutare si selectie de personal, cauta pentru
clientul sau, companie din domeniul productiei de componente electronice INGINERI
ELECTRONISTI - in Sibiu. Este o companie germana multinationala aflata in dezvoltare.
Posturile sunt disponibile oricaror persoane pasionate si cunoscatoare de electronica: de la
experinta de entry-level pana la specialisti seniori. Datorita proiectelor numeroase si
diversificate, angajatii au posibilitattea de o buna dezvoltare personala si profesionala.
Asteptam cv-urile la adresa
a.rusu@trenkwalder.ro .
- Puteți consulta următoarele oferte de angajare din domeniul comunicațiilor: 1 | 2 | 3 .
{backbutton}
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