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DASTE MOBILI SRL
(http://mobilier-de-lux.ro)
Firma are ca domeniu principal de activitate producția de mobilier la comandă. Pe langă
producția în sine a pieselor de mobilier, firma oferă clienților și servicii de proiectare și design
interior în formate 2D și 3D.
Prezentarea si istoria firmei:
Firma este în plină dezvoltare iar aprecierile clienților aduc feedback-ul necesar pentru a atinge
țelul avut. Firma produce mobilier transformand materia prima (cheresteaua și alte produse
asimilate) în piesa de mobilier. Întregul proces începe de la viziunea și personalitatea
clientului, de la creare și dimensionare la încadrarea în cote pentru taiere, schite de asamblare
și montare.
Pentru programul de stagiu se ofera cadrul ideal de a crea programe utile în cadrul unei firme
de producție de mobilier, o viziune noua, idei noi și o experiență de viață.
Adresa:
LOCALITATEA TOMESTI
Locul de desfasurare al stagiului:

Iasi

Numarul de pozitii disponibile:

3 pozitii

Departament/echipa:

Departament Tehnic de Productie

Perioada de aplicare

08.06.2015 - 31.07.2015

Perioada de desfasurare a stagiului:

08.06.2015 - 30.09.2015

Salariu:

0 RON

Cunostinte minime :

Cunoștințe minime în crearea diferitelor programe
informatice personalizate

Cunostinte ce vor fi dobandite

Cunoștințe temeinice în procesul de producție de
mobilier și în priectare

Activitati desfasurate in timpul
stagiului

Realizare de programe specifice, lucrul cu Autocad,
Arhicad, Pro100

Cazare:

Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din
alte orase.

CalCrom
http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/
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(http://www.calcrom.ro)
Dezvoltare software pentru platforma .NET (C#)
Aplicații enterprise cu arhitectură orientată pe servicii
Aplicații web responsive
Prelucrarea și analiza imaginilor aeriene, fotogrametrie
Prezentarea si istoria firmei:
CalCrom împreună cu grupul de companii CalCon Holding din care face parte, reprezintă de
peste 10 ani un model de succes bazat pe inovație și introducerea noilor tehnologii în domeniul
real estate.
Produsele noastre reprezintă soluții eficiente pentru întreaga gamă de activități centrate pe
managementul clădirilor: evaluarea stării de degradare, calculul costurilor de reabilitare,
planificare bugetară, evaluarea eficienței energetice, analiza criteriilor de sustenabilitate, etc.
Prin metodele originale dezvoltate și software-ul creat am transformat modalitățile prin care
aceste activități beneficiază de tehnologia informației.
Clienții noștri sunt companii din domeniul real estate, instituții publice, societăți de investiții și
de comerț. Pentru toți aceștia aplicațiile dezvoltate de compania noastră reprezintă soluțiile
optime pentru managementul strategic al portofoliului de clădiri.
Adresa:
Clădirea Habitat, Bvd. Carol I, nr. 4
Lista stagii
Stagiu
Enterprise Applications - Service
Oriented Architecture
Unit Testing in Service Oriented
Applications
Web Application Development

Departament
Web API Backend
Software Development
Software Quality
Assurance
Frontend Software
Development

Oras Locuri
Iasi
2
Iasi

2

Iasi

2

Enterprise Applications - Service Oriented Architecture
Locul de desfasurare al
stagiului:

Iasi

http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/
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Numarul de pozitii
Departament/echipa:
Perioada de aplicare pentru
acest stagiului:
Perioada de desfasurare a
stagiului:
Salariu:
Cunostinte minime :

2 pozitii
Web API Backend Software Development
18.06.2015 - 03.07.2015

Cunostinte ce vor fi
dobandite

- noțiuni de proiectare a unei aplicații enterprise bazată
de servicii REST (Web API)
- design datalayer cu NHibernate
- cunoștințe avansate de programare în C#
- noțiuni de management a unui proiect software de
mari dimensiuni

Activitati desfasurate in
timpul stagiului

- training în domeniul platformei Web API (Microsoft)
- training proiectare datalayer cu NHibernate
- dezvoltare module software în C#
- testare și validare servicii REST

Continuarea colaborarii

Colaborarea după terminarea stagiului este posibilă atât
în cadrul filialei din Iași cât și în cadrul unor stagii la
compania mamă din München.

Alte observatii:

Fiecare stagiar va fi ghidat în activitățile sale de către un
mentor.
Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din alte
orase.

Cazare:

06.07.2015 - 30.09.2015
1600 RON
- cunoștințe structuri de date și algoritmi de bază
- cunoștințe de programare orientată obiect

Unit Testing in Service Oriented Applications
Locul de desfasurare al
stagiului:
Numarul de pozitii

Iasi
2 pozitii
http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/
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disponibile:
Departament/echipa:
Perioada de aplicare pentru
acest stagiului:
Perioada de desfasurare a
stagiului:
Salariu:
Cunostinte minime :

Software Quality Assurance
18.06.2015 - 03.07.2015
06.07.2015 - 30.09.2015
1600 RON
- cunoștințe structuri de date și algoritmi de bază
- cunoștințe de programare orientată obiect

Cunostinte ce vor fi
dobandite

- testarea aplicațiilor software - concepte și modalități
practice
- testarea aplicațiilor bazate pe servicii REST
- unit testing folosind framework-ul NUnit
- unit testing cu datalayer NHibernate

Activitati desfasurate in
timpul stagiului

- training testare automată folosing NUnit
- implementare unit testing pt. aplicații enterprise
- utilizarea bazelor de date folosind ORM-ul
NHibernate

Continuarea colaborarii

Colaborarea după terminarea stagiului este posibilă atât
în cadrul filialei din Iași cât și în cadrul unor stagii la
compania mamă din München.

Alte observatii:

Fiecare stagiar va fi ghidat în activitățile sale de către un
mentor.
Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din alte
orase.

Cazare:

Web Application Development
Locul de desfasurare al
stagiului:
Numarul de pozitii
disponibile:
Departament/echipa:
Perioada de aplicare pentru
acest stagiului:

Iasi
2 pozitii
Frontend Software Development
18.06.2015 - 03.07.2015

http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/
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Perioada de desfasurare a
stagiului:
Salariu:
Cunostinte minime :

06.07.2015 - 30.09.2015

Cunostinte ce vor fi
dobandite

- ASP.NET MVC
- JavaScript
- Framework Foundation pt. aplicații responsive
- proiectare frontend pentru lucrul cu servicii REST

Activitati desfasurate in
timpul stagiului

- training JavaScript și Foundation
- implementare cod JavaScript și ASP.NET

Continuarea colaborarii

Colaborarea după terminarea stagiului este posibilă atât
în cadrul filialei din Iași cât și în cadrul unor stagii la
compania mamă din München.

Alte observatii:

Fiecare stagiar va fi supervizat în activitățile sale de
către un mentor.
Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din alte
orase.

Cazare:

1600 RON
- cunoștințe structuri de date și algoritmi de bază
- cunoștințe HTML și CSS de bază
- cunoștințe minime de JavaScript

ELSACO

(http://www.elsaco.com)
ELSACO activează cu succes în următoarele domenii:
• Proiecte Infrastructură Utilități:
Reabilitarea și modernizarea sistemelor de termoficare

http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/
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Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare
Soluții de cogenerare a energiei - centrale termice în cogenerare
• Contorizare apă, energie termică, gaz, fluide industriale/armături
• Automatizări și sisteme informatice de proces
• Software de proces și business
• Instalații rezidentiale și industriale
• Energii neconvenţionale
• Calculatoare și componente IT
Prezentarea si istoria firmei:
ELSACO este specializat în servicii de eficiență energetică, realizarea de lucrări în domeniul
sistemelor de apă și canalizare, furnizarea de echipamente, soluții pentru comunicații și
achiziții de date, furnizarea de echipamente și soluţii de contorizare a fluidelor.
Adresa:
Str. Pacea, nr. 41 A
Lista stagii
Stagiu
Departament

Oras

1

Iasi

Magazin Online

Locuri
5

Software developer
Locul de desfasurare al
stagiului:

Iasi

Numarul de pozitii
disponibile:

5 pozitii

Departament/echipa:

Magazin Online

Perioada de aplicare pentru 12.05.2015 - 08.06.2015

http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/
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acest stagiului:
Perioada de desfasurare a
stagiului:

25.05.2015 - 31.08.2015

Salariu:

o RON

Cunostinte minime :

Engleza, notiuni de programare (de
baza/medii/avansate)

Cunostinte ce vor fi
dobandite

Experienta programare online

Activitati desfasurate in
timpul stagiului

Activitate de optimizare motoare de cautare (SEO)
Traduceri pagini din engleza in romana, traducere
automata

Continuarea colaborarii

Se doreste si este posibila continuarea colaborarii prin
elaborarea proiectelor de diploma si master

Alte observatii:

Nu este necesara prezenta intr-o anumita locatie.
Participarea la acest stagiu de practica se poate realiza
din orice localitate.

Cazare:

Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din alte
orase.

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

(http://www.ness.com/)
Software IT
Prezentarea si istoria firmei:
The Ness portfolio of global services includes:
Software Product Engineering
Ness Software Product LabsSM operates dedicated product labs for Independent
Software Vendors, high-tech companies and other organizations that build or rely on
commercial level software to generate core revenues. We collaborate with client
R&D teams to extend their capacity, budget and global reach throughout the product
lifecycle
Enterprise Applications & Business Services
Ness has deep experience across systems integration, large scale custom application
development, consulting, information architecture design and analysis, and business
process services that increase performance and decrease the total cost of technology
operations.
NessPRO Software Distribution
Ness acts as a value-added distributor for more than 30 leading enterprise software
companies in Asia Pacific, Europe and Israel, enabling them to more efficiently
extend their business beyond their core markets.
Adresa:
Str. Palas, nr. 5B, UBC 2, 4-5th floor

Junior Software Tester
Locul de desfasurare al
stagiului:

Iasi

Numarul de pozitii

1 pozitie

http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/
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disponibile:
Departament/echipa:

Ness SES

Deadline de aplicare pentru
acest stagiului:

30.06.2015

Perioada de desfasurare a
stagiului:

01.07.2015 - 30.09.2015
We are flexible regarding the schedule and period of the
internship.

Salariu:

0 RON

Cunostinte ce vor fi
dobandite

• Business and logic knowledge on Forex trading domain.
• Develop manual software testing skills.
• Accumulate DB MySQL knowledge.
• Develop analytic skills.
• Team work experience.

Activitati desfasurate in
timpul stagiului

• Creates end-to-end test plans.
• Understands the requirements and standards and run
functional and non-functional tests.
• Analyzes test results.
• Tracks and reports bugs and explains the replication steps.
• Provides feedback and ideas for improving the product and
organization.
• Grow your skills and have fun while working.

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.

Alte observatii:

We are looking for talented people like you!
You can send your application in English directly to
jobs.ro@ness.com with the title “Junior
Software Tester”.

Cazare:

Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din alte orase.

Junior System Administrator
Locul de desfasurare al
stagiului:

Iasi

Numarul de pozitii

1 pozitie

http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/
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disponibile:
Departament/echipa:

Ness SES - IT

Deadline de aplicare pentru
acest stagiului:

30.06.2015

Perioada de desfasurare a
stagiului:

01.07.2015 - 30.09.2015
We are flexible regarding the schedule and period of the
internship.

Salariu:

0 RON

Cunostinte minime :

Good command of the English language.
Basic knowledge of networking concepts.
Good knowledge of Microsoft operating systems.
Good communication skills.
Knowledge of *NIX operating systems is a plus.
Cisco courses are a plus.

Cunostinte ce vor fi
dobandite

Networking concepts and services pertaining to networking
(DNS, DHCP).
Introduction to Linux operating systems.
Introduction to Active Directory services.
Introduction to virtualization technologies (citrix, VMware).

Activitati desfasurate in
timpul stagiului

Offer technical support for the users in Iasi.
Develop, monitor and maintain the network and server
infrastructure in Iasi.
Troubleshoot various problems pertaining to the IT
infrastructure.

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.

Alte observatii:

We are looking for talented people like you!
You can send your application in English directly to
jobs.ro@ness.com with the title “Junior System
Administrator”.

Cazare:

Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din alte orase.

SAP Basis Consultant
Locul de desfasurare al
stagiului:

Iasi

http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/
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Numarul de pozitii
disponibile:

2 pozitii

Departament/echipa:

Ness - SAP

Deadline de aplicare
pentru acest stagiului:

30.06.2015

Perioada de desfasurare a
stagiului:

01.07.2015 - 30.09.2015
We are flexible regarding the schedule and period of the
internship.

Salariu:

0 RON

Cunostinte minime :

Effective communication both verbal and written (Romanian,
English; other languages are a plus), teamwork, interpersonal
interaction skills
Ability to work with cross functional teams for problem
resolution
Ability to manage time and workload effectively which includes
planning, organizing, and prioritizing with attention to details.
Knowledge: Networking (TCP/IP, firewall, VPN, routing),
Operating Systems (administration level is a plus) on UNIX
(AIX, HP-UX, Solaris), Linux (Enterprise flavors) and MS
Windows
Working knowledge on common network protocols:
HTTP/HTTPS, SSH, (S) FTP
Ability to work (after initial training and experience gain) with
little direction and supervision, timely completion of projects,
make time for unplanned assignments, and adapt to changing
priorities.
Knowledge on common RDBMS systems (Oracle, DB2, MS
SQL, etc.): principle, data administration, design and architecture.
Working skills on data administration is a plus.
Good skills on scripting (*sh, PowerShell etc.) is a plus
Good analysis and problem solving skills, innovative problem
resolution, pro-active approach, initiative to resolve problems are
a plus

Cunostinte ce vor fi
dobandite

SAP system (AS ABAP) installation
System copy (homogeneous and/or heterogeneous)
Initial system configuration
User management (including Role creation and troubleshooting
authorization)
Backup and restore configuration, perform and verify a full DB
backup, restore DB using offline backup
Initial STMS Configuration; STMS usage: create ad release a
transport request, transport of changes to another system
User and role maintenance, authorizations
SAP Transport Management System, SAP Printing system, SAP
System Copy and Client Copy, SAP Patching

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 !

System performance and problem analysis procedures
Activitati desfasurate in ·
timpul stagiului
·

SAP systems analysis and architecture design/validation for
full-scale implementation
Designs solution infrastructure according to interface
specifications, baseline across the functional areas of interest,
monitor and support
Perform as Basis administrator, tasks related to Full Life Cycle
Management (starting with installations and SAP Systems and
Databases, patch, upgrade and all support activities)
Support all internal (Ness) and customers SAP installations
including BW, PI, BOBJ , ERP, Solution Manager
Perform Database Admin work related to SAP Installations
Support the Transport Management system
General technical problem solving
System refreshes as needed
System monitoring on a daily basis
End User support
Perform performance tuning
Support pack application as needed
Perform database and client copies as needed

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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.

Alte observatii:

We are looking for talented people like you!
You can send your application in English directly to
jobs.ro@ness.com with the title “SAP Basis Consultant”.

Cazare:

Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din alte orase.

UX Developer
Locul de desfasurare al
stagiului:

Iasi

Numarul de pozitii
disponibile:

1 pozitii

Departament/echipa:

Ness SES - IT

Deadline de aplicare pentru
acest stagiului:

30.06.2015

Perioada de desfasurare a

01.07.2015 - 30.09.2015

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

We are flexible regarding the schedule and period of the
internship.

Salariu:

0 RON

Cunostinte minime :

Ability to understand at high level about product strategy and
vision
• Ability to execute on visual and interaction details
• Excellent communication skills – you should be able to
clearly articulate your design decisions
• Basic HTML / CSS coding knowledge
• Portfolio is a plus

Cunostinte ce vor fi
dobandite

•
•
•

Activitati desfasurate in
timpul stagiului

•
•
•

User Experience Design basis and first-hand experience
on Lean UX- methodology
Experience in working with geographically distributed
teams (development and product-owners)
Experience in working with complex projects, ready to
deploy
Take software specifications and contribute into turning
them into experiences
Design flows, wireframes and graphic concepts
Partner with PMs, engineers and design team members
to oversee the user experience of a product from
concept until launch

Alte observatii:

We are looking for talented people like you!
You can send your application in English directly to
jobs.ro@ness.com with the title “UX Developer”.

Cazare:

Compania ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din alte
orase.

UX Developer
Locul de desfasurare al
stagiului:

Iasi

Numarul de pozitii
disponibile:

1 pozitie

Departament/echipa:

Ness SES - IT

Deadline de aplicare pentru
acest stagiului:

30.06.2015

Perioada de desfasurare a
stagiului:

01.07.2015 - 30.09.2015
We are flexible regarding the schedule and period of the
internship.

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

0 RON

Cunostinte minime :

Ability to understand at high level about product strategy and
vision
• Ability to execute on visual and interaction details
• Excellent communication skills – you should be able to
clearly articulate your design decisions
• Basic HTML / CSS coding knowledge
• Portfolio is a plus

Cunostinte ce vor fi
dobandite

•
•
•

Activitati desfasurate in
timpul stagiului

•
•
•

User Experience Design basis and first-hand experience
on Lean UX- methodology
Experience in working with geographically distributed
teams (development and product-owners)
Experience in working with complex projects, ready to
deploy
Take software specifications and contribute into turning
them into experiences
Design flows, wireframes and graphic concepts
Partner with PMs, engineers and design team members
to oversee the user experience of a product from
concept until launch

Alte observatii:

We are looking for talented people like you!
You can send your application in English directly to
jobs.ro@ness.com with the title “UX Developer”.

Cazare:

Compania ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din alte
orase.

http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/
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The Red Point

(http://www.trp.ro)
Prezentarea si istoria firmei:
Adresa:
Blvd. Poitiers nr. 16
Compania Red Point oferă servicii și soluții IT proprii și ale unor parteneri valoroși,
în funcție de nevoile dumneavoastră. Cu experiență de peste 12 ani în proiectarea,
dezvoltarea și implementarea de soluții software, Red Point este una dintre
companiile românești de top care garantează prin portofoliul diversificat, soluții
software eficiente pentru un management de succes al organizatiei dvs.
Soluțiile software propuse de Red Point sunt orientate către inovație și performanţă,
devenind astfel instrumente cheie în administrarea instituțiilor și companiilor din
domenii de expertiză ca educația,sectorul privat și sectorul public.
Portofoliul Red Point cuprinde:
• Soluții software destinate managementului universitar și preuniversitar
• Soluții software de management al afacerilor
• Solutii de raportare tip business intelligence
• Soluții software dedicate
Compania Red Point poate deveni partenerul dumneavoastră de încredere în
proiectarea, dezvoltarea și implementarea de soluții software ca urmare a experienței,
eficientei și dinamismului echipei de specialisti.
Red Point menține un nivel înalt de profesionalism, evoluția companiei fiind constant
ascendentă:
• Lider pe piaţa soluţiilor dedicate managementului universitar (cca. 40% cotă
de piață din România);
• Coordonator și lider de consorțiu pentru proiecte strategice naționale și
regionale, în parteneriat cu SAP, Oracle, Microsoft, HP;
• Singurul partener SAP din România care a primit o certificare pentru soluție
academică de la SAP AG – ACADEMIS;
• Peste 100 de proiecte implementate cu succes
• Peste 350.000 utilizatori ai aplicaţiilor dezvoltate si/sau implementate in
regiune
• Consultanti IT cu expertiza in peste 15 domenii de activitate
• Utilizarea de tehnologii de varf, variate si comptetitive
• Unul dintre cele mai puternice departamente interne de Project Management
din Romania;
• Departament intern dedicat pentru accesare, urmărire și implementare proiecte
prin fonduri europene cu unul dintre cele mai puternice portofolii de referințe
din regiune;
http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/
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•

Una din cele 5 companii românești listate în Deloitte Technology FAST 50,
care include primele 50 cele mai dinamice companii din Europa Centrala și de
Est (2010).

Lista stagii
Stagiu
Departament Oras Durata
Junior Marketer Marketing
Iasi Exista posibilitatea adaptarii
perioadei de stagiu in functie
disponibilitatea candidatilor.
Software tester Research &
Iasi Exista posibilitatea adaptarii
Development
perioadei de stagiu in functie
disponibilitatea candidatilor.

Locuri
2
2

Software tester
Locul de desfasurare al
stagiului:
Numarul de pozitii
disponibile:
Departament/echipa:
Perioada de aplicare
pentru acest stagiului:
Perioada de desfasurare
a stagiului:
Salariu:
Cunostinte minime :

Iasi
2 pozitii
Research & Development
30.06.2015
01.07.2015 - 30.09.2015
Exista posibilitatea adaptarii perioadei de stagiu in functie
disponibilitatea candidatilor.
0 RON
- inscris la o facultate cu profil IT (informatica, informatica
economica etc.)
- are o gandire analitica si atentie la detalii
- vorbitor de limba engleza (nivel mediu)
- utilizator al pachetului Microsoft Office
- familiarizat cu SGBD
- familiarizat cu aplicatii web

Cunostinte ce vor fi
dobandite

- ciclul de viata a unui produs software, rolul testerului
- testare: concepte, tehnici de testare
- testarea automata folosind tool-uri precum Selenium
- metode de lucru in echipa

Activitati desfasurate in
timpul stagiului

Candidatii selectati vor face parte din echipa fiind expusi
cat mai mult la tot ceea ce implica viata unui tester in
cadrul unui proiect. Vor participa la activitatile zilnice din
echipa si vor fi ajutati de catre un mentor spre a invata

http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/
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bazele testarii.
Continuarea colaborarii

Cazare:

In functie de disponibilitatea candidatilor si evolutia lor pe
parcursul stagiului se poate ajunge la continuarea
colaborarii.
Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din alte
orase.

eMAG

(http://www.emag.ro)
IT&C; e-commerce
Prezentarea si istoria firmei:

http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/
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Adresa:
str. Palat, nr. 3C, cladirea E3, UBC4, parter, Iasi
Lista stagii
Stagiu
Software Developer

Departament
Software Development

Oras
Iasi

Locuri
4

Software Developer
Locul de desfasurare
al stagiului:

Iasi

Numarul de pozitii
disponibile:

4 pozitii

Departament/echipa:

Software Development

Perioada de aplicare
03.06.2015 - 17.06.2015
pentru acest stagiului:
Perioada de
desfasurare a
stagiului:

01.07.2015 - 31.08.2015

Salariu:

se discuta dupa interviu RON

Cunostinte minime :

Cunostiinte minime de programare;
Gandire logica;
Creativitate in gasirea solutiilor.

Cunostinte ce vor fi
dobandite

Best practices (database and coding)
Algorithms
Browser – server communication
Applied Design Patterns
Scrum methodology
GIT – version control systemn control system

Activitati desfasurate
in timpul stagiului

Familiarizare cu tehnologiile/metodologiile/tool-urile pe care le
folosim in cadrul companiei: PHP , Symfony, MySQL , MongoDB,
Apache Solr, Scrum, RabbitMQ , Gearman, Varnish, Git;
Realizarea de sarcini sub indrumarea mentorului;
Scriere de cod bine structurat;
Training intens de foosball.

Continuarea
colaborarii

Daca la finalul stagiului ti-a placut ce ai vazut la noi si ai demostrat ca
esti interesat, motivat si entuziasmat de a lucra impreuna, putem
extinde colaborarea cu un contract de munca.

Alte observatii:

Pentru mai multe detalii si aplicarea la internship, te rugam sa accesezi

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 !

linkul: http://www.emag.ro/internship/iasi/?path=internship%2Fiasi
Cazare:

Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din alte orase.

Kireyest SRL

Prezentarea si istoria firmei:
Adresa:
Str. Sf. Lazar 64-66

Lista stagii
Stagiu
Internship (INT)
Internship (INT)

Departament
Java
.Net

Oras Locuri
Iasi
3
Iasi
3

Internship (INT)
Locul de desfasurare al

Iasi

http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/
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stagiului:
Numarul de pozitii
disponibile:

3 pozitii

Departament/echipa:

Java

Perioada de aplicare
pentru acest stagiului:

03.03.2015 - 15.06.2015

Perioada de desfasurare a
stagiului:

16.06.2015 - 11.09.2015

Salariu:

Confidential RON

Cunostinte minime :

Limbaj de Programare: Java/J2EE
Baze de date: PostgreSQL/MySQL/Oracle
Conostinte de baza HTML, JavaScript
Mediu de dezvoltare: Eclipse

Cunostinte ce vor fi
dobandite

Folosirea framework-urilor: Struts, Spring, Hibernate
Cunostinte despre: JQuery, Ajax, Jasper Reports
Lucrul cu serverul Jboss
Dezvoltarea gandirii analitice si a abilitatilor de problem solving
Experienta de lucru impreuna cu experti din domeniul IT
Familiarizare cu procesul de product delivery
Dezvoltarea abilitatilor de lucru in echipa

Activitati desfasurate in
timpul stagiului

Studentii vor fi implicati activ in proiectele interne si vor
beneficia de training specializat pentru a dobandi noi cunostinte
relevante pentru un viitor Software developer.

Continuarea colaborarii

Suntem interesati sa continuam colaborarea cu stagiarii nostri si
pe viitor.

Alte observatii:
Cazare:

Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din alte orase.

Internship (INT)
Locul de desfasurare al
stagiului:

Iasi

Numarul de pozitii
disponibile:

3 pozitii

Departament/echipa:

.Net

Perioada de aplicare pentru 03.03.2015 - 12.06.2015
acest stagiului:
Perioada de desfasurare a
stagiului:

15.06.2015 - 11.09.2015

Salariu:

Confidential RON

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

Cunostinte de programare OOP
Limbaj de programare: C#
Baze de date: Microsoft SQL/Oracle/MySQL
Mediu de dezvoltare: Visual Studio

Cunostinte ce vor fi
dobandite

Folosirea framework-urilor: .Net Framework, ASP.Net,
Spring.Net, Entity Framework
Dezvoltarea gandirii analitice si a abilitatilor de problem solving
Experienta de lucru impreuna cu experti din domeniul IT
Familiarizare cu procesul de product delivery
Dezvoltarea abilitatilor de lucru in echipa

Activitati desfasurate in
timpul stagiului

Studentii vor fi implicati activ in proiectele interne si vor
beneficia de training specializat pentru a dobandi noi cunostinte
relevante pentru un viitor Software developer.

Continuarea colaborarii

Suntem interesati sa continuam colaborarea cu stagiarii nostri si
pe viitor.

Alte observatii:
Cazare:

Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din alte orase.

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

