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 Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi organizeaza Joi, 16 Iulie 2015, la 
Hotel Traian Iasi, Targul de Joburi FORMING, eveniment ce face parte din proiectul 
“Inserţie activă pe piaţa muncii prin FORMare profesională inovativă în domeniul 
INGineriei – FORMING”. 

Angajatori de la nivel regional 

Vor fi prezente la eveniment peste 20 de companii din regiunea de Nord – Est care 
vor avea disponibile locuri de munca in domenii precum: 

• Inginerie (Telecomunicatii, Constructii, Mecanica, Electrotehnica, Electrica) 
• Finante – Banci 
• Management si Consultanta 
• IT (Software si Hardware) 

Printre companiile care au confirmat prezenta la eveniment se numara : Adecco, 
AllMetech, Auto Padova, BCR Banca pentru Locuinte, Delcam, Betarom, EnerEd IT, 
Tester Casa Auto, InSoftDev, Kiwi Finance, Knuth, Kubitech, Birou Notarial Cubasa 
Carmen, Nima Software, Open Mind, Point Arhitects, Quartz Matrix, Rinf 
Outsourcing Solutions, Roen Connection, Optimal Travel, Orient, The Grape si 
VelPitar. 

Intrarea este gratuita 

Sunt asteptati la eveniment tineri absolventi, someri de scurta sau de lunga durata si 
persoane aflate in cautarea unui loc de munca. Intrarea este gratuita, pe baza CV-ului, 
iar targul este deschis intre 9 :00 si 16 :00. Mai multe detalii despre proiect se pot gasi 
pe : www.forming.ro.  

Despre proiectul FORMING 

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, împreună cu Universitatea 
Politehnică din Bucureşti – în calitate de solicitant, Universitatea Politehnică din 
Timişoara şi Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, derulează proiectul ”Inserţie 
activă pe piaţa muncii prin FORMare profesională inovativă în domeniul INGineriei – 
FORMING”. Obiectivul general al proiectului este de îmbunătățirea capacităţii de 
ocupare a 1000 de şomeri şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din diferite 
zone teritoriale ale României, dintre care 240 din zona de N-E, prin furnizarea de 
servicii integrate şi inovative de consiliere, mediere și formare profesionala 
personalizată în domeniul ingineriei (www.forming.ro). 
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Mobile Touch 
 

 

http://www.mobiletouch.ro/ 

Dezvoltare aplicatii software pentru dispozitive mobile. 

Prezentarea si istoria firmei: 
Mobile Touch este o companie specializata in dezvoltarea de software pentru 
dispozitive mobile dotate cu sistemele de operare iOS, Android, Windows Phone si 
BlackBerry. Pana in prezent Mobile Touch a realizat aplicatii in nume propriu dar si 
personalizate, atat pentru piata din Romania, cat si pentru clienti straini. De asemenea, 
compania ofera si servicii de dezvoltare software la cerere. 

Adresa: 
Sos. Bucium 23 
 
 
 
Lista stagii 
Stagiu Departament Oras Durata Locuri 
Programator 
Android 

Dezvoltare Aplicatii 
Android 

Iasi Stagiul se desfasoara in doua 
faze: training neplatit 4 
saptamani, 1-3 luni platit 

2 

Programator iOS Dezvoltare aplicatii 
iOS 

Iasi Stagiul se desfasoara in doua 
faze: training neplatit 4 
saptamani, 1-3 luni platit 

2 

Programator 
PHP 

Dezvoltare Web Iasi Stagiul se desfasoara in doua 
faze: training neplatit 4 
saptamani, 1-3 luni platit 

1 

Programator 
Unity 

Dezvoltare jocuri Iasi Stagiul se desfasoara in doua 
faze: training neplatit 4 
saptamani, 1-3 luni platit 

1 

 

Programator Android 
Locul de desfasurare al 
stagiului: 

Iasi 

Numarul de pozitii disponibile: 2 pozitii 
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Departament/echipa: Dezvoltare Aplicatii Android 

Deadline pt a aplica la acest 
stagiu:  

31.08.2015 

Perioada de desfasurare a 
stagiului:  

01.06.2015 - 30.09.2015 
Stagiul se desfasoara in doua faze: training neplatit 4 
saptamani, 1-3 luni platit 

Salariu:  1000 RON 

Cunostinte minime :  - Programare Orientata Obiect 
- Limbajul Java 
- Limba Engleza 

Cunostinte ce vor fi dobandite - Dezvoltare aplicatii Android 
  

Activitati desfasurate in timpul 
stagiului 

Faza 1: 
- parcurgerea unui material de training sub indrumarea unui 
programator iOS cu experienta 
- evaluare scrisa si practica, proiect 
Faza 2: 
- integrarea ca parte a echipei 
- implicare in proiectele curente aflate in desfasurare 

Continuarea colaborarii Se discuta la finalizarea stagiului. 

Alte observatii: Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la adresa 
cariere@mobiletouch.ro. 

Cazare: Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din alte 
orase. 

 

 
 
 

 
 

 

Programator iOS 
 
Locul de desfasurare al 
stagiului: 

Iasi 

Numarul de pozitii 
disponibile: 

2 pozitii 

Departament/echipa: Dezvoltare aplicatii iOS 
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Perioada de aplicare pentru 
acest stagiului:  

21.03.2015 - 31.08.2015 

Perioada de desfasurare a 
stagiului:  

01.06.2015 - 30.09.2015 
Stagiul se desfasoara in doua faze: training neplatit 4 
saptamani, 1-3 luni platit 

Salariu:  1000 RON 
Cunostinte minime :  - Programare Orientata Obiect 

- Limba Engleza 
Cunostinte ce vor fi dobandite - Objective C sau Swift 

- Dezvoltare aplicatii iOS 
- Utilizare Mac 

Activitati desfasurate in 
timpul stagiului 

Faza 1: 
- parcurgerea unui material de training sub 
indrumarea unui programator iOS cu experienta 
- evaluare scrisa si practica, proiect 
Faza 2: 
- integrarea ca parte a echipei 
- implicare in proiectele curente aflate in desfasurare 

Continuarea colaborarii Se discuta la finalizarea stagiului. 

Alte observatii: Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la adresa 
cariere@mobiletouch.ro. 

Cazare: Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din 
alte orase. 

 

 

Programator PHP 
 
 
Locul de desfasurare al 
stagiului: 

Iasi 

Numarul de pozitii disponibile: 1 pozitii 

Departament/echipa: Dezvoltare Web 

Perioada de aplicare pentru 
acest stagiului:  

21.03.2015 - 31.08.2015 

Perioada de desfasurare a 
stagiului:  

01.06.2015 - 30.09.2015 
Stagiul se desfasoara in doua faze: training neplatit 4 
saptamani, 1-3 luni platit 
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Salariu:  1000 RON 

Cunostinte minime :  - Programare Orientata Obiect 
- HTML, CSS, JavaScript (incepator) 
- Limba Engleza 

Cunostinte ce vor fi dobandite - Dezvoltare aplicatii web in PHP 

Activitati desfasurate in timpul 
stagiului 

Faza 1: 
- parcurgerea unui material de training sub indrumarea unui 
programator iOS cu experienta 
- evaluare scrisa si practica, proiect 
Faza 2: 
- integrarea ca parte a echipei 
- implicare in proiectele curente aflate in desfasurare 

Continuarea colaborarii Se discuta la finalizarea stagiului. 

Alte observatii: Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la adresa 
cariere@mobiletouch.ro. 

Cazare: Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din alte 
orase. 

 

 

 

Programator Unity 
 
Locul de desfasurare al 
stagiului: 

Iasi 

Numarul de pozitii disponibile: 1 pozitii 

Departament/echipa: Dezvoltare jocuri 

Perioada de aplicare pentru 
acest stagiului:  

21.03.2015 - 31.08.2015 

Perioada de desfasurare a 
stagiului:  

01.06.2015 - 30.09.2015 
Stagiul se desfasoara in doua faze: training neplatit 4 
saptamani, 1-3 luni platit 

Salariu:  1000 RON 

Cunostinte minime :  - Notiuni generale de programare 
- Limba engleza 
- Pasiune pentru jocuri 

Cunostinte ce vor fi dobandite - Dezvoltare jocuri 2D si 3D pe platforma Unity 
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- Limbajul C# pentru Unity 

Activitati desfasurate in timpul 
stagiului 

Faza 1: 
- parcurgerea unui material de training sub indrumarea unui 
programator iOS cu experienta 
- evaluare scrisa si practica, proiect 
Faza 2: 
- integrarea ca parte a echipei 
- implicare in proiectele curente aflate in desfasurare 

Continuarea colaborarii Se discuta la finalizarea stagiului. 

Alte observatii: Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la adresa 
cariere@mobiletouch.ro. 

Cazare: Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din alte 
orase. 

 

 

 

Programator Unity 
 
Locul de desfasurare al 
stagiului: 

Iasi 

Numarul de pozitii disponibile: 1 pozitii 

Departament/echipa: Dezvoltare jocuri 

Perioada de aplicare pentru 
acest stagiului:  

21.03.2015 - 31.08.2015 

Perioada de desfasurare a 
stagiului:  

01.06.2015 - 30.09.2015 
Stagiul se desfasoara in doua faze: training neplatit 4 
saptamani, 1-3 luni platit 

Salariu:  1000 RON 

Cunostinte minime :  - Notiuni generale de programare 
- Limba engleza 
- Pasiune pentru jocuri 

Cunostinte ce vor fi dobandite - Dezvoltare jocuri 2D si 3D pe platforma Unity 
- Limbajul C# pentru Unity 

Activitati desfasurate in timpul 
stagiului 

Faza 1: 
- parcurgerea unui material de training sub indrumarea unui 
programator iOS cu experienta 



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/  

- evaluare scrisa si practica, proiect 
Faza 2: 
- integrarea ca parte a echipei 
- implicare in proiectele curente aflate in desfasurare 

Continuarea colaborarii Se discuta la finalizarea stagiului. 

Alte observatii: Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la adresa 
cariere@mobiletouch.ro. 

Cazare: Nu se ofera posibilitatea cazarii pentru studentii din alte 
orase. 

 
 
 
 
 
 

Inginer / tehnician service echipamente industriale  
 

 
 
Descrierea companiei: 
INMAACRO S.R.L comercializeaza o gama larga de masini de masurat si controlat, 
masini-unelte, scule aschietoare, accesorii, dispozitive de prindere si fixare a pieselor, 
oferind suportul tehnic complet pe toata durata derularii procesului de productie si a 
proiectului. 
Pentru a asigura un nivel cat mai inalt de satisfactie a clientilor prin viteza optima de 
reactie la socilictari si calitate inalta a serviciilor, deschidem o noua pozitie de 
Inginer/technician service pentru echipamente industriale. 

Responsabilitatile postului includ instalari, puneri in functiune, service, intretinere 
periodica pentru masini si echipamente industriale la sediile clientilor nostri. 
Cautam o persoana tehnica, dornica sa invete si sa se dezvolte in acest domeniu, cu 
profil electric, dar si cu bune abilitati in domeniul mecanic. Vom asigura scolarizari 
(externe) la sediul producatorului de echipamente. 
 
Candidatul ideal: 
- studii tehnice (preferabil electronica, electrotehnica, automatizari, inginerie 
electrica); 
- cunostinte de baza in domeniu electric; 
- familiarizat sa lucreze cu echipamente de test electrice (multimetre digitale, 
osciloscop etc.); 
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- abilitati tehnice (electronica, electrice, mecanica); 
- capacitate de decizie in domeniu tehnic; 
- capabil de a lucra sub presiune si de a respecta termene limita; 
- cunostinte de limba engleza, minim de nivel mediu; 
- disponibilitate la deplasari in tara; 
- permis auto cat.B; 
- experienta in mentenanta / service echipamente industriale reprezinta un avantaj. 
 
Beneficii: 
- Masina de serviciu 
- Telefon mobil 
- Laptop 
- Cursuri in strainatate 
- Pachet salarial atractiv 

 
 Aplica aici 
 

Inginer Mentenanta Mecanica  
 

 
 
Descrierea companiei: 
 
Brikston has been operating for 45 years in the bricks manufacturing industry. 
Acting like a market challenger, we are searching for permanent improvements in 
customer service, product development and employee satisfaction. 
Our company values are Attitude, Performance, Team, Courage, Respect and 
Dynamism. 
We are market leaders of evolution, transformation and performance. 
We succeed because we aim high and we do everything to reach our goals. 
We succeed because we rely on the dedication and contribution of each of us. 
We succeed because we dare to think differently. 
We succeed because we are one step ahead and we adapt very fast. 
We succeed because we cherish the past, the future and everything is surrounding us. 
Our goal is excelency! 
 
Candidatul ideal: 
• Absolvent studii superioare tehnice: Mecanica; 
• Experienta minim 2 ani intr-o pozitie similara; 
• Experienta in intretinerea utilajelor care fac parte dintr-un flux tehnologic; 
• Cunostinte avansate de AutoCAD sau programe similare; 
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• Cunostinte de mecanica – masini si utilaje 
• Cunostinte de limba engleza – nivel avansat; 
• Cunostinte operare PC: Outlook, Word, Excel 
• Initiativa si abilitati de “Problem solving”; 
• Dorinta de cunoastere si perfectionare continua; 
• Asumarea raspunderii in cadrul proiectelor gestionate; 
• Tenacitate si perseverenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrierea jobului: 
 
RESPONSABILITATI: 
 
1. Participa la intocmirea Planului de Mentenanta lunar si anual si monitorizeaza 
implementarea si realizarea acestuia; 
2. Monitorizeaza activitatile de reparatii si intretinere zilnice cu scopul de a maximiza 
utilizarea echipamentelor si utilajelor, mentinand legatura cu sefii ierarhici; 
3. Monitorizeaza indicatorii de productie si mentenanta mecanica si propune proiecte 
de imbunatatire a disponibilitatii si eficientei echipamentelor, masinilor dar si a 
planului de mentenanta preventiva, in limita sarcinilor primite; 
4. Stabileste necesarul de piese de schimb si materiale pentru lucrarile de mentenenta 
si monitorizeaza stocurile de siguranta pentru piesele de schimb; 
5. Cauta noi furnizori de piese de schimb si servicii de mentenanta mecanica; 
6. Asigura aprovizionare cu piese de schimb din import, intocmeste Cereri de Oferta 
in raport cu codurile de producator si codurile interne ale firmei; 
7. Analizeaza Ofertele primite de la furnizori, impreuna cu Managerul de Mentenanta 
Mecanica; 
8. Participa la receptia pieselor de schimb aprovizionate; 
9. Propune actiuni pentru diminuarea stationarilor; 
10. Intocmeste lunar analiza privind timpii de stationare, costurile de mentenenta si 
incadrarea in buget; 
11. Tine legatura cu furnizorii de echipamente in vederea observarii comportarii in 
timp a acestora, inspectii anuale, actiuni de imbunatatire, investitii noi; 
12. Participa la proiectele de investitii privind cresterea capacitatilor de productie, 
retehnologizare, produse noi; 
13. Elaborareaza instructiuni de lucru si intretinere a utilajelor si instalatiilor. 
BENEFICII: 
1. Mediu de lucru placut si motivant; 
2. Posibilitati de dezvoltare personala si profesionala; 
3. Oportunitati de a lucra intr-o echipa profesionista si dinamica. 
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Aplica aici 
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Automatist programator  
 

 
 
Descrierea companiei: 
Reprezentanta tehnica pentru echipamente si utilaje drumuri, consultanta, proiectare 
pentru actionari industriale, automatizari, service pentru utilaje drumuri, Integrator 
Schneider Electric. 
 
Candidatul ideal: 
- studii superioare specializarea informatica sau automatizari; 
- cunostinte despre PLC (Schneider Electric, Siemens) hardware si software, 
instrumentatie; 
- cunostinte limba engleza; 
- disponibilitate la deplasari; 
- abilitati de proiectare in domeniul sistemelor de automatizare industriale; 
- disponibilitate adaptare la procese industriale noi 
- capacitati de analiza si asimilare; 
- permis auto categoria B. 
 
Descrierea jobului: 
RESPONSABILITATI / BENEFICII: 
 
- proiectare sisteme de automatizari industriale; 
- intocmeste solutii tehnice; 
- asigura suport tehnic pentru departamentul de ofertare; 
 
Aplica aici 
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INGINER ELECTRIC SPECIALIZAT IN DOMENIUL ENERGIILOR 
REGENERABILE  
 

 
 
Descrierea companiei: 
Grupul de firme cu capital integral privat URBIO are ca principal obiectiv 
promovarea și comercializarea pe teritoriul României și nu numai, a " tehnologiilor 
verzi", prietenoase cu mediul. În prezent URBIO promovează noi concepte și proiecte 
privind producerea energiei electrice provenite din surse regenerabile, oferind 
clienților săi, persoane fizice, juridice si autoritati publice locale, soluții pentru 
diminuarea semnificativă a costurilor privind consumul de energie electrică. 
Cu dorință de muncă și încredere în forțele proprii și în reușita noastră, ne desfășurăm 
activitatea în două puncte de lucru, două orașe mari ale României: București și Iași. 
 
Candidatul ideal: 
1. Absolvent al unei institutii de invatamant superior cu profil electric 
2. Experienta de minim 3 ani in domeniul electric; 
3. Foarte bune cunostinte de AUTOCAD, MS Office (Word, Excel, Power Point, etc), 
Internet Explorer; cunostiinte operare soft devize constituie avantaj 
4. Usurinta in asimilarea de cunostinte si tehnologii noi; 
5. Atestat ANRE minim II A+B 
6 .Experiență profesională în proiectare in domeniul energiei fotovoltaice, de instalații 
electrice, în special elaborarea și punerea în aplicare proiectarilor 
7. Independent și responsabil fata de modul de lucru, perecum și gândire 
antreprenorială 
8. Gandire analitica, spirit organizatoric 
9. Limba engleza min. nivel conversational 
10. Permis de conducere 
 
Descrierea jobului: 
Viitorul nostru coleg va avea in principal urmatoarele responsabilitati: 
• Realizeaza configurarea sistemelor fotovoltaice on-grid, off – grid, de irigatii (calcul 
putere instalata necesara, numar panouri, tip invertor, regulator, etc.) 
• Intocmeste proiectele tehnice aferente instalatiilor electrice ce urmeaza a fi instalate; 
• Intocmeste documentatia specifica in vederea obtinerii Avizului Tehnic de 
Racordare la Operatorul de Retea; 
• Ofera informatii tehnice, de specialitate atat colegilor din departamentele cu care 
colaboreaza , cat si clientilor, atunci cand se solicita acest lucru; 
• Implementeaza, direcționeaza si coordoneaza activitatile specifice, cu proiectarea, 
construcția, modificarea si intreținerea de echipamente si utilaje in instalații 
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industriale 
• Efectueaza deplasari in vederea preluarii amplasamentului, frontului de lucru, de la 
Beneficiarul lucrarilor; Observa conditiile existente, precum si eventualele conditii 
speciale de lucru; 
• Dimensioneaza cabluri in functie de sistemul ce urmeaza a fi instalat, precum si in 
conformitate cu situatia existenta in teren (bransament existent, distante specifice, 
etc.) 
• Stabilește procedurile de operare, de inspecție și întreținere de echipamente, în 
conformitate cu principiile de inginerie și de reglementările de siguranță. 
• Coordoneaza întreținerea parcurilor fotovoltaice, coordonează cerințele pentru 
modele noi, sondaje, și programe de întreținere pentru echipamente si utilaje. 
• Ajuta la pregătierea documentatiei și contractelor de lucrari si achizitii publice. 
• Testeaza noi utilaje și echipamente instalate pentru a asigura indeplinirea 
specificatiilor contractuale. 
Beneficii: 
- pachet salarial foarte motivant; 
- masina de serviciu; 
- laptop si telefon de serviciu; 
- instruire si training de specialitate in strainatate, la principalii producatori de 
echipamente fotovoltaice, suportate de catre firma; 
Candidatii interesati vor sustine in prealabil o testare, on line, in vederea evaluarii 
cunostiintelor tehnice in domeniu, ce va cuprinde in principal urmatoarea tematica: 
dimensionarea unui sistem fotovoltaic de tip Off Grid, dimensionarea unui sistem 
fotovoltaic de tip On Grid, dimensionarea unui sistem fotovoltaic destinat irigatiilor. 
Parcurgerea testului este obligatorie si reprezinta conditie eliminatorie. 
 
Aplica aici 
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Inginer Automatist  
 
Descrierea companiei: 

 
Brikston has been operating for 45 years in the bricks manufacturing industry. 
Acting like a market challenger, we are searching for permanent improvements in 
customer service, product development and employee satisfaction. 
Our company values are Attitude, Performance, Team, Courage, Respect and 
Dynamism. 
We are market leaders of evolution, transformation and performance. 
We succeed because we aim high and we do everything to reach our goals. 
We succeed because we rely on the dedication and contribution of each of us. 
We succeed because we dare to think differently. 
We succeed because we are one step ahead and we adapt very fast. 
We succeed because we cherish the past, the future and everything is surrounding us. 
Our goal is excelency! 
 
Candidatul ideal: 
• Absolvent de studii superioare tehnice: Facultatea de Automatica si Calculatoare; 
• Experienta profesionala minim 2 ani in domeniul automatizarilor;  
• Experienta de lucru relevanta cu echipamente industriale automatizate;  
• Experienta si cunostinte in diagnoza si configurare echipamente automatizari PLC 
(SIEMENS – SIMATIC S7); 
• Cunostinte platforme SCADA; 
• Cunostinte scheme electrice tablouri de automatizari; 
• Cunostinte protocoale de comunicatie industriala; 
• Cunostinte aplicatii si platforme specifice in domeniul automatizarilor; 
• Cunoasterea limbii engleze - nivel mediu;  
• Cunostinte operare PC: Microsoft Office; 
• Foarte bune abilitati de organizare si planificare si comunicare; 
• Gandire analitica si capacitate de sinteza; 
• Initiativa si abilitati de “Problem solving”; 
• Asumarea raspunderii in cadrul proiectelor gestionate; 
• Tenacitate si perseverenta; 
• Disponibilitate de a lucra in schimburi. 
 
Descrierea jobului: 
RESPONSABILITATI: 
• Proiectarea sistemelor de automatizare;  
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• Programarea, instalarea, testarea si implementarea software-ului de aplicatie a 
sistemelor de automatizare;  
• Configurarea si reconfigurarea echipamentelor la schimbarea produsului in 
fabricatie; 
• Dezvoltarea aplicatiilor SCADA;  
• Verificarea retelei de comunicatie si eliminarea eventualelor erori; 
• Proiectare circuitelor electrice, administrarea si corectarea schemelor electrice ale 
instalatiilor de automatizare; 
• Executarea lucrarilor de mentenanta preventiva, curenta, programata sau capitala 
conform graficului de mentenanta stabilit pe instalatii, utilaje si echipamente; 
• Verificarea si fixarea parametrilor limita de functionare conform proiect, 
documentatie tehnica si normative legale in vigoare pentru fiecare ehipament 
electronic si/sau de automatizare; 
• Monitorizarea sistematica a functionarii corespunzatoare a echipamentelor, la 
parametrii tehnici stabiliti, in timpul programului de lucru, in vederea identificarii 
anomaliilor de functionare; 
• Efectuarea reglajelor atunci cind i se semnaleaza necesitatea acestor operatii; 
• Propunerea de solutii de depanare si optimizare a instalatiilor de automatizare. 

BENEFICII: 
1. Mediu de lucru placut si motivant; 
2. Posibilitati de dezvoltare personala si profesionala; 
3. Oportunitati de a lucra intr-o echipa profesionista si dinamica. 
 
Aplica aici 
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Buyer Echipamente Informatice 
            

 
 
Scurta descriere a companiei  
Veo este o companie care furnizează servicii de top B2B, cu peste 450 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 !  

„Fournisseurs de services B2B depuis 8 ans, Véo assure la réussite de ses clients 
internationaux principalement sur les domaines du commerce, de la finance, des 
ressources humaines , de l’Informatique.  

Avec un Chiffre d’Affaires de plus de 2,5 M EUR en 2013 et une croissance à 70% , 
Véo compte aujourd’hui près de 400 collaborateurs.  

La performance et l’esprit d’équipe sont les moteurs de notre professionnalisme au 
quotidien.  
 
Vous voulez plus qu’un poste ? Partagez avec nous notre passion et notre envie de 
gagner ! »  
 
Cerinte  
Cautam o persoana dinamica, autonoma, cu spirit de initiativa si capacitate de 
organizare pentru a se alatura echipei noastre din cadrul sediului din Iasi. 
Pentru reusita in aceasta misiune este nevoie de:  
- Cunostinte de limba franceza la un nivel avansat – minim nivel B2; 
- Cunostinte in ceea ce priveste piata echipamentelor informatice si experienta in 
achizitia de echipamente IT– reprezinta un avantaj ; 
- Abilitati de negociere si spirit comercial dezvoltat ; 
- Abilitati de comunicare, analiza si prelucrare a informatiilor; 
- Cunostinte in utilizarea programelor din pachetul Office;  
- Spirit de echipa, seriozitate si receptivitate. 
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Responsabilitati  
In calitate de Buyer Echipamente Informatice cu limba franceza principalele tale 
responsabilitati vor fi : 

- Organizarea activitatii de achiziţii echipamente informatice (servicii IT, 
echipamente hardware, licente software etc.) la nivelul companiei; 

- Identificarea necesarului de aprovizionare, a potentialilor furnizori si a celor mai 
bune oferte din piata, asigurand astfel utilizarea eficienta a resurselor alocate 
departamentului; 
- Negocierea preţurilor de achiziţie, a caracteristicilor tehnice ale echipamentelor, a 
termenelor de livrare, si solutionarea eventualelor probleme si neconformitati aparute 
in procesul de achizitie; 

- Incheierea contractelor cu diferitii furnizori si supervizarea derularii acestora; 

- Respectarea politicilor, procedurilor şi instrumentelor de lucru necesare gestionării 
activităţii de achiziţii la nivel de companie; 

- Elaborarea de rapoarte cu privire la cheltuieli, propuneri de imbunatatire a 
procedurilor si reducerii costurilor la nivel de companie. 
 
Alte informatii  
Beneficii: 
 
- Formare la nivel international; 
- Reale oportunitati de dezvoltare a unei cariere intr-un mediu profesionist, alaturi de 
o echipa dinamica si de succes; 
- Pachet salarial atractiv. 
 
Aplica aici 
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System Requirements Engineer for IBS (Iasi) 
            

 
 
Scurta descriere a companiei  
Concernul Continental AG este unul dintre furnizorii de top ai industriei auto din 
lume. În calitate de furnizor de sisteme de frânare, sisteme şi componente pentru 
trenuri de rulare şi şasiuri, instrumente, soluţii de informare şi divertisment, 
electronică auto, pneuri şi produse tehnice din elastomeri, Continental contribuie în 
mod constant la un plus de siguranţă în trafic şi la protecţia climei la nivel global. De 
asemenea, Continental este un partener în comunicarea auto interconectată. 
 
Continental Automotive 
La Continental Automotive în România, peste 7000 de oameni lucrează în centrele de 
cercetare şi dezvoltare din Timişoara, Sibiu şi Iaşi şi în unităţile de producţie din 
Sibiu, Timişoara şi Braşov. Inginerii noştri dezvoltă soluţii software, hardware şi de 
design mecanic pentru aplicaţii în interiorul maşinii, pentru siguranţă, motor şi 
transmisie, cât şi sisteme de navigaţie şi instrumente de bord pentru viitoarele maşini 
şi camioane. 
Programe pentru studenţi 
• Job-uri part-time şi full-time; 
• Practică de vară; 
• Burse private; 
• Proiecte de diplomă; 
• Cursuri pe diverse domenii automotive susţinute de specialişti din cadrul companiei 
în universităţile partenere; 
• Vizite de companie, workshopuri şi competiţii. 
 
Continental Tires 
Fabrica de anvelope Continental din Timişoara este cea mai modernă din Europa. 
Iniţiată în anul 1998 ca proiect “Greenfield”, fabrica a fost ridicată din temelii şi 
utilată la cele mai moderne standarde europene. Zilnic, peste 1250 de angajaţi 
contribuie prin munca lor la siguranţa şi confortul conducătorilor auto din întreaga 
lume. 
Utilajele de producţie ale fabricii sunt din punct de vedere tehnic cele mai moderne de 
pe piaţă şi sunt utilate cu senzori de siguranţă pentru a asigura o maximă protecţie a 
angajaţilor în timpul muncii. Angajaţilor le sunt oferite de asemenea instructaje de 
specialitate pentru a opera utilajele şi aceştia beneficiază regulat de traininguri de 
protecţia muncii. 
Dacă îţi doreşti un job provocator într-un mediu multinaţional, cu oportunităţi 
excelente de dezvoltare a carierei atât din punct de vedere tehnic cât şi managerial, cu 
tehnologie de ultimă oră, în cadul unei echipe tinere, motivate şi dinamice, îţi oferim 
salarii competitive şi un pachet important de beneficii.  
Responsabilitati  
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With sales of €34.5 billion in 2014, Continental is among the leading automotive 
suppliers worldwide and currently has approximately 200,000 employees in 53 
countries. Information management is at the very heart of the Interior Division, which 
provides a range of products that includes instrument clusters and multifunctional 
displays, control units, electronic car-entry systems, tire-monitoring systems, radios, 
multimedia and navigation systems, climate control systems, telematics solutions and 
cockpit modules and systems. 
Job Description: 
* Collecting the relevant requirements from all the documents and other technical 
documentation produced by the customer and internal stakeholders 
* Responsible for reviewing and getting the agreement of all stakeholders (e.g. client, 
external auditors, legislation) for the system requirements 
* Supporting the definition of the functional and non-functional system requirements 
of the product 
* Analyze drawings, sketches, diagrams, and charts to illustrate the customer 
requirements 
* Analyze, engineer, elicit and refine the requirements of the product needed by the 
development disciplines teams (e.g.: Software, Hardware, Mechanical) 
* Support and synchronize with disciplines members in regards to requirements 
updates, open items 
* Organize Requirements and complete specifications assignment according to set 
standards regarding order, clarity, conciseness, style, and terminology 
* Maintain records and files of work and revisions 
* Identify (functional) risks and proposes measures 
* Supports error analysis process (e.g. checks system impact) 
* Implement and maintain the traceability of the internal requirements with the 
customer's requirements 
* Quality assurance exposure 
 
Job Requirements: 
* Process experience on Change-, Version- and Requirements Management 
* Tool know how for Change-, Version- and Requirements Management 
* Automotive and Communication Standards (CAN/LIN/Flexray/Ethernet) basics 
* Good knowledge of the product components (Electrical, Software, Mechanical 
engineering) 
* Presentation, Project Management skills 
* Ability to synthesize (taking complicated things and explain them in easy-to-
understand manner, talent in showing ideas graphically) 
* Communication skills (clear, concise, adjust message to audience) 
* Technical English (German - would be a big plus) 
* Enjoys investigating, asking questions, take initiative 
Let your ideas shape the future. Take the first step and fill in the online application.  
Aplica aici 


