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Editia din aceasta toamna Angajatori de TOP Timisoara va avea loc in perioada 

31 oct-1 nov la Centrul Regional de Afaceri Timisoara, cu 40 de companii, 60 de 

specialisti HR si peste 1350 de oportunitati de cariera. In plus, in cadrul targului 

de cariera Angajatori de TOP vizitatorii au ocazia sa participe la 14 workshop-uri 

si conferinte. 

Cele 40 de companii confirmate reprezinta domenii diferite de activitate, iar oferta 

joburilor este variata, fiind deschise joburi in departamente precum: Dezvoltare 

Software (23%), Inginerie (23%), Telecom (15%), Suport Tehnic (9%), 

Consultanta (6%), Relatii cu Clientii (6%), Achizitii (5%), Contabilitate (3%), 

Bancar (3%), Vanzari (2%), Transporturi (2%), Resurse Umane (1%), Marketing 

(1%) si Legal (1%). 

Oportunitatile de cariera deschise de companii sunt adresate candidatilor cu 

diferite nivele de exeperienta: 67% dintre joburi sunt pentru candidati cu 1-5 ani 

Cuprins: 

1. Prezentare Angajatori de Top Timisoara – pagina 1 

2. Prezentare DB Schenker – pagina 4 

3. Prezentare Gebruder Weiss – pagina 7 

4. Prezentare Frontier Silicon – pagina 9 

5. Prezentare Atos – pagina 10 

6. Prezentare BCR – pagina 12 

7. Prezentare Continental – pagina 13 

8. Prezentare Accenture – pagina 15 

9. Prezentare Alcatel Lucent – pagina 16 

10. Prezentare Tech Talks – pagina 17 

11. Prezentare Microsoft – pagina 18 

12. Prezentare HIPO.RO – pagina 20 

13. Prezentare Valeo – pagina 21 

http://www.careirait.uvt.ro/
http://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/iasi
http://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/timisoara?utm_campaign=adtv4&utm_medium=article&utm_source=targ-de-joburi
http://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/timisoara?utm_campaign=adtv4&utm_medium=article&utm_source=targ-de-joburi
http://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/timisoara?utm_campaign=adtv4&utm_medium=article&utm_source=targ-de-joburi


Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară  nr.2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” 
Domeniul major de intervenţie 2.1. ”Tranziția de la școală la viață activă” 
Titlul proiectului: „Practica nu-i efemeră, e un pas în carieră!” 
Cod contract: POSDRU/161/2.1/G/141118 
Beneficiar: Universitatea de Vest din Timişoara 

 http://www.careirait.uvt.ro  

experienta, 27% joburi si programe adresate studentilor si personelor cu 0-1 ani 

experienta, iar 6% pozitii adresate persoanelor cu peste 5 ani experienta.  Cateva 

exemple de pozitii pentru care vizitatorii pot aplica, in functie de nivelul de 

experienta, sunt: 

-pozitii junior: Consultant Financiar, Junior Accountant, Junior Legal Advisor 

TSR, Exchange Support Engineer,  Junior Manager; 

-oportunitati pentru cei cu 1-5 ani experienta: Application Developer C++, 

Senior Mechanical Engineer, Frontend GWT, Javascript Developer, Laboratory 

Engineer; 

-joburi pentru cei cu peste 5 ani de experienta: Team Manager, Hardware 

Engineer, Senior Test Engineer, Workshop Engineer, Tax Specialist. 

 In ceea ce priveste cerintele angajatorilor, in urma unui sondaj realizat in randul 

companiilor prezente la eveniment, a reiesit un top al celor mai apreciate abilitati 

si competente care cuprinde: 

1. TOP 3 HARD SKILLS:cunostinte de programare (prin cele mai dorite 

sunt: Java, SQL, Python, C#, C++), cunostiinte de limbi straine la nivel 

avansat, cunostintele tehnice specifice domeniului in care activeaza; 

2. TOP 3 SOFT SKILLS: dorinta de a invata lucruri noi, abilitati bune de 

comunicare si abilitatea de a lucra in echipa. 

In plus, companiile apreciaza implicarea in activitati extra-curriculare, rezultatele 

academice foarte bune, implicarea in stagii de practica, concursuri, internship-uri 

sau proiecte personale in domeniul lor de specialitate. Exista insa si companii care 

nu urmaresc un numar specific de top skill-uri, ci pentru care  importante sunt 

pasiunea, implicarea si dorinta de a invata. 

Va incurajam sa participati la Angajatori de Top din mai multe motive: 

-  e important sa vedeti cum e organizat un astfel de eveniment; 

- e important sa vedeti cum se prezinta angajatorii, ce cauta si cum cauta, sa aflati 

ce anume sa va imbunatatiti pt a va plia pe cerintele lor cand veti dori angajarea; 

- va veti face o idee despre ce skilluri puteti dobandi (inclusiv prin intermediul 

proiectului) pentru a fi mai vandabili pe piata fortei de munca; 

- puteti sta de vorba cu ei pe diverse teme legate de cariera voastra, etc. 

- exista peste 1350 de pozitii deschise, in cadrul companiilor participante 
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- cele mai multe joburi oferite de targ sunt in industria IT, domeniul in care 

majoritatea studentilor POSDRU 141118 se pregatesc in mod special 

Sperand ca v-am trezit putin interesul, si ca atunci cand ne vom vedea la sesiunile 

de soft-skills cat mai multi dintre voi veti fi participat la Angajatori de Top, aveti 

mai jos linkul evenimentului pt mai multe detalii:  

http://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/timisoara   

ATENTIE, la inscriere, CVul barcode il gasiti pe aceeasi pagina web, in dreapta si 

e necesara completarea lui pt a participa la eveniment. 

 

 

http://www.careirait.uvt.ro/
http://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/timisoara


Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară  nr.2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” 
Domeniul major de intervenţie 2.1. ”Tranziția de la școală la viață activă” 
Titlul proiectului: „Practica nu-i efemeră, e un pas în carieră!” 
Cod contract: POSDRU/161/2.1/G/141118 
Beneficiar: Universitatea de Vest din Timişoara 

 http://www.careirait.uvt.ro  

Program seminarii: 

 

Vineri 31 oct, orele 12-12.45, Sala A  

Despre companie 

DB Schenker este unul dintre liderii modiali in servicii integrate de logistica si 

livrare, detinand: 

- Locul 1 in Europa la transportul pe uscat; 

- Locul 2 in lume in cel aerian; 

- Locul 3 in lune in cel oceanic 

DB Schenker reprezintă divizia de transport şi servicii logistice ale grupului 

Deutsche Bahn. Compania de logistică este al doilea furnizor global de transport 

şi servicii logistice, stabilit în funcţie de rezultatele financiare şi performanţă 

În anul financiar 2013, DB Schenker a generat o cifră de afaceri de 19.7 miliarde 

euro, aproximativ 50 procente din capitalul grupului DB. Prin divizia de transport 

şi servicii logistice, DB ocupă poziţia de lider mondial în expediţiile aeriene şi 

maritime, deţine cea mai densă reţea de transport rutier din Europa şi benecifiată 

de expertiza celei mai mari companii din industria feroviară a continentului. Cu 

aproximativ 2.000 locaţii în cele mai importante regiuni economice ale lumii, DB 

Schenker dispune de o reţea globală orientată către relaţiile cu clienţii, dar şi spre 

calitate şi sustenabilitate. Acest succes se datorează în primul rând celor 95.000 

angajaţi DB Schenker, a căror activitate se bazează pe  satisfacţia clienţilor şi 

calitate. 

DB Schenker înseamnă performanţă, servicii şi siguranţă, indiferent de 

complexitatea sau proporţiile activităţilor logistice sau a cerinţelor. Suntem bine 

echipaţi pentru orice provocare datorită modelului de business solid. Pieţele 

internaţionale emergente şi creşterea fluxurilor de bunuri sunt provocări cu care 

ne confruntăm în fiecare zi, dar, în acelaşi timp, sunt elementele care conduc 

afacerea noastră. Clienţii noştri, de la afaceri locale de familie, până la corporaţii 

internaţionale, trebuie să poată reacţiona cu viteză şi flexibilitate, la nivel global. 

Fie că vorbim de achiziţii, producţie sau pieţe de desfacere. 

Ne-am propus să conectăm aceste pieţe folosind servicii logistice ecologice, 

intercontinentale şi unitare. Pentru a face acest lucru am dezvoltat soluţii door-to-

door adecvate şi pachete de servicii complexe ce acoperă întreg procesul. 

http://www.careirait.uvt.ro/
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Avem o prezenţă în peste 130 ţări în toată lumea; lucrăm într-o reţea, dar operăm 

la nivel local. Oferim servicii integrate dintr-o singură sursă: operaţiuni de 

transport unitare – fie că este vorba de trenuri de marfă, camioane, nave sau 

avioane – combinate cu servicii logistice complexe adiţionale. Datorită 

experienţei noastre în industria de specialitate, am fost un partener îndelungat 

pentru industriile auto, a bunurilor de consum şi a electronicelor, doar pentru a 

oferi câteva exemple. Oferim clienţilor noştri un număr tot mai mare de soluţii 

integrate în aceste segmente de piață. 

Ce ofera in cadrul Angajatori de Top Timisoara 

Programele de internship si trainee sunt cele mai bune modalitati pentru tinerii 

fara experienta sa intre intr-un prim contact cu mediul de business, cu lucrul in 

echipa si cu particularitatile industriei care ii pasioneaza si in care doresc sa isi 

construiasca o cariera. 

DB Schenker si Gebruder Weiss vor fi prezenti in cadrul conferintei despre 

procesele de selectie specifice acestor programe, tipurile de activitati desfasurate 

de un intern sau trainee, precum si de posibilitatile de finalizare ale programelor 

cu o propunere de angajare. 

Eşti student şi ai vrea să lucrezi într-un mediu dinamic? Oportunităţile de a lucra 

într-un domeniu de succes nu sunt uşor de găsit? Learning by Doing nu este 

primul tău job, ci începutul carierei tale! 

“Learning by Doing” este un program de formare profesională al DB Schenker, 

aplicat cu succes în Austria şi Sud Estul Europei, care se bazează pe conceptul de 

dezvoltare a propriilor angajaţi pentru poziţiile cheie ale organizaţiei. 

Programul se derulează pe o perioadă de 3 ani, timp în care vei explora, la fiecare 

6 luni, activitatea unui alt departament operaţional (de pildă: Transport Rutier 

Intern - Grupaje şi Complete, Transport Rutier Internaţional - Grupaje şi 

Complete, Maritim, Aerian, Vamă etc.), învăţând ce înseamnă să fii Expeditor 

Internaţional. 

Expeditorul este cel care planifică şi organizează transportul de mărfuri stabilind 

traseul ideal, combinând atunci când este cazul, transportul feroviar, rutier, aerian 

sau maritim. Pentru a-ţi oferi un program cât mai complex, în fiecare an, vei 

merge 2 luni la Şcoala de Expeditori Internaţionali de la Mitterdorf, Austria, de 

unde vei primi o diplomă acreditată. 

La sfârşitul celor 3 ani de traineeship, îţi vom oferi o poziţie stabilă într-

unul dintre departamentele operaţionale, în funcţie de performanţele atinse. 

 

Pe scurt, îţi oferim: 

 3 ani de traineeship plătit în cadrul companiei noastre 

http://www.careirait.uvt.ro/
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 Oportunitatea de a experimenta domeniul transporturilor prin rotaţia 

departamentelor la fiecare 6 luni 

 2 luni de training la Şcoala de Expeditori Internaţionali din Mitterdorf, 

Austria în fiecare an 

 2 sesiuni de training soft skills şi hard skills în fiecare an 

 Dezvoltare profesională într-un mediu internaţional 

Trainee-ul ideal: 

 Vârsta maximă 21 ani 

 Fluenţă în limba germană şi engleză 

 Utilizează cu uşurinţă pachetul MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 

 Provine de la facultăţi/licee cu profil economic sau tehnic 

 Are dorinţă de a învăţa 

 Este curios, dinamic şi atent la detalii 

 Bune abilităţi de relaţionare 

Dacă acest lucru este ceea ce cauţi, trimite-ne un CV şi o scrisoare de intenţie şi te 

vom contacta în cel mai scurt timp. 

http://www.careirait.uvt.ro/
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Vineri 31 oct, orele 12-12.45, Sala A  

Despre companie 

Gebruder Weiss 

Cu peste 6.000 de angajaţi, 150 de puncte de lucru proprii şi o cifră de afaceri 

anuală de 1,2 miliarde euro (2013), Gebrüder Weiss se numără printre companiile 

de top din domeniul transporturilor şi logisticii din Europa. 

Sub umbrela Gebrüder Weiss Holding AG cu sediul în Lauterach, Vorarlberg, 

compania cuprinde pe lângă domeniile de activitate principale transporturi 

terestre, transporturi aeriene şi maritime şi logistică, şi o serie de soluţii 

specializate fiabile şi companii afiliate – printre care firma de consultanţă în 

domeniul logisticii x|vise, tectraxx (specialist pentru companiile din domeniul 

high-tech), inet-logistics (soluţii software pentru managementul transporturilor 

TMS), dicall (servicii de telefonie, consultanţă, telemarketing), Railcargo 

(transporturi feroviare) şi serviciul de coletărie Gebrüder Weiss, în colaborare cu 

compania austriacă DPD. Această combinaţie ne permite să reacţionăm rapid şi 

flexibil la necesităţile clientului. 

Prin numeroase măsuri de ordin ecologic, economic şi social, concernul, a cărui 

istorie în domeniul transporturilor se întinde pe o perioadă de peste 500 de ani, 

este în prezent cunoscut şi ca pionier în domeniul economiei durabile. 

Gebrüder Weiss are în spate o istorie de mai bine de o jumătate de mileniu. O 

moştenire care obligă la o activitate orientată spre viitor, la vigilenţă şi la 

capacitatea de adaptare la schimbările lumii. Pornind de la pieţele noastre locale 

din regiunea Alpilor şi a Dunării, precum şi din estul Europei, transportăm astăzi 

toate tipurile de marfă pe uscat, pe mare sau prin aer către, din şi în orice 

continent. 

În plus, experţii noştri elaborează soluţii logistice şi de transport specifice 

branşelor şi clienţilor, care permit o îmbinare perfectă între procesele de 

http://www.careirait.uvt.ro/
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producţie, comerciale şi de transport. Soluţiile noastre sporesc eficienţa şi reduc 

costurile suportate de clienţii noştri, asigurându-le astfel un avantaj competitiv 

decisiv – posibil datorită strategiei, îndelungatei experienţe şi echipei puternice de 

care dispunem. 

Ce ofera in cadrul Angajatori de Top Timisoara 

Gebrüder Weiss- companie cu 20 de ani de experienta in transport si logistica, 

lanseaza in cadrul conferintei programul de internship destinat studentilor in ani 

terminali si masteranzilor de la facultatile cu profil ethnic. Pe parcursul celor 6 

luni de program, internii se vor familiarize cu procedurile companiei, legislatia 

specifica acestui domeniu, aplicatiile si sistemele interne de operare, etc. In 

functie de disponibilitatea de locuri de munca, exista posibilitatea prelungirii 

contractului dupa perioada de internship. 

http://www.careirait.uvt.ro/
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Vineri, orele 13-13.45, Sala A  

Despre companie 

Frontier Silicon is the world’s leading supplier of technology solutions for digital 

radio and connected audio devices, providing solutions for 80% of DAB / DAB+ 

consumer devices worldwide. The company provides semiconductors, modules 

and software solutions to a wide range of consumer audio brands - including 

Sony, Philips, Pure, Panasonic, Roberts, Grundig, Bose, Bang & Olufsen and 

several major retailer own-brands. 

Timisoara was chosen from a number of 37 cities around the world, for its high 

quality engineers and very good IT infrastructure. The Timisoara development 

centre was created with the desire to make Made in Timisoara a world known 

software “brand” and the vision of bringing together the perfect team. 

Starting from the belief that if you are good enough you are old enough, we’re in 

the process of building the perfect team. Working on a 'No Excuses' policy we 

seek to make incremental improvement in every aspect of our team and challenge 

our colleagues to be the best they can be. We’re always looking for exceptional 

individuals to join our talented and creative team. The company is therefore 

offering employees a state of the art working environment and very competitive 

benefits packages. 

The brilliant team of engineers is currently focusing on internet radio, and, once 

the team is fully established, its focus will extend into connected audio as well as 

wireless healthcare. The Timisoara team will become Frontier Silicon’s major 

software development resource for all of the company’s operations located in 

London, Oxford, Cambridge, Hong Kong, Shenzhen and Tokyo.  

Ce ofera in cadrul Angajatori de Top Timisoara 

Frontier Silicon este lider la nivel mondial in furnizarea de tehnilogii pentru radio 

digital si dispozitive audio inter-corelate. Compania a fost fondata in anul 2001 si 

are sediul central la Londra si echipe de Vanzari, Operatiuni si Inginerie in orasele 

Cambridge, Timisoara, Hong Kong, Shenzhen si Tokio.  

http://www.careirait.uvt.ro/
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Reprezentantii Frontier Silicon isi doresc sa se intalneasca vineri 31 oct, sala A cu 

studentii care viseaza sa apartina unei organizatii la fel de rapide si de orientate 

spre succes ca si ei, persoane passionate de tehnologie si dormice sa inoveze in 

domeniul lor. 

     

 
Vineri, orele 14.15-15.00, A 

Despre companie 

Atos is an international information technology services company with 86,000 

employees in 66 countries.  Serving a global client base, it delivers hi-tech  

transactional services, consulting and technology services, systems integration 

and managed services.It is the Worldwide Information Technology Partner for the 

Olympic Games and is quoted on the Paris Eurolist Market. Atos operates under 

the brands Atos, Atos Consulting and Technology Services, Atos Worldline and 

Atos Worldgrid. 

Atos is focused on business technology that powers progress and helps 

organizations to create their firm of the future.   

Atos has entered the Romanian IT market in July 2011, following the takeover of 

Siemens IT Solutions and Services by Atos Origin, the French-based IT services 

company. Currently, Atos Romania operates in Timisoara, Brasov and Bucharest, 

counting over 1000 business technologists this year. 

We believe in accountability, trust, operational competitiveness, service 

innovation, social wellbeing, excellence .  

Ce ofera in cadrul Angajatori de Top Timisoara 

Over 100 job openings in the areas of system administration, database 

administration, customer service management, coordinators for change or 

projects, project management, operations management in the following IT 

technologies: 

· AD Windows · SQL · Citrix · Oracle/MSSQL · Exchange · LINUX / UNIX 

· Lotus Notes / Domino · NETWORK · SAP BASIS · SCCM  · Storage and 

Backup · Windows Server Social Skills and competencies: 

· Willing to develop continuously and face new challenges;  

http://www.careirait.uvt.ro/
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· Strong interpersonal skills in order to work in a dynamic and fast-paced 

environment ; 

· Excellent customer service skills; 

· Team player but also able to work independently without direct supervision;  

· Responding with a sense of urgency;  

· Ability to translate analytical data into useful information. 

 

Foreign Languages:  

Proficient in Business English; German – it’s a big plus; 

Education: Technical university degree or a similar qualification; IT Certification 

is a plus; ITIL knowledge;  

Come and join our Business Technologist team in Romania and achieve your 

personal bests. 

Together, we embark on a new journey that will shape the future of IT. 

Join us, chose your place and test your power in a challenging work environment. 

We need you here and we give you the opportunity to exceed your limits. This is 

a global team, so you can deliver your professional skills from anywhere you 

want; just plug in and deliver, connect and communicate. 

 
How to apply ? Please send your resume and a cover letter to: hr-ro.it-

solutions@atos.net 
  

For more information and to see our current vacancies, access also the Career 

section from our website  

http://ro.atos.net/ro-ro/ 
 Also we’re waiting you to be our friend on Facebook page  

https://www.facebook.com/pages/Atos-Romania/298279900200470 
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Vineri, 15.15-16.00 Sala A  

Despre companie 

Banking. Trebuie să fii pasionat ca să îţi placă cu adevărat. 

Știm că jobul ocupă o mare parte din timpul tău şi vrem ca acest timp să îl petreci 

într-un mod semnificativ. Acest lucru se va întâmpla doar dacă activitățile pe care 

le desfășori te împlinesc. 

E nevoie de pasiune şi dedicare ca să găseşti această satisfacție. La BCR căutăm 

întotdeauna oameni cărora să le placă ceea ce fac. Doar așa, munca lor are mai 

mult sens pentru ei, dar şi pentru clienții noștri. 

În același timp, credem că a câștiga bani trebuie să aibă un sens mai profund. De 

aceea formăm profesioniști inovativi care îşi doresc să se dezvolte profesional şi 

să îşi depășească limitele. 

Oferim angajaților șansa de a creşte şi a se dezvolta. 
O companie internațională oferă posibilitatea unor programe de dezvoltare. 

Oferim, de asemenea, atât programe de formare sistematică şi continuă, cât şi 

posibilităţi de dezvoltare profesională şi personală. 

Când te angajăm, avem încredere în tine. 

Fii liber să-ţi manifeşti întreaga personalitate când vii la un interviu la noi. 
La BCR vrem să fii tu însuţi. Arată ce simţi, fii inteligent, creativ, pasionat, 

sincer, deschis, chiar şi diferit. Suntem ferm convinşi că îţi va aduce numai de 

câştigat. Şi nouă, de asemenea. În acelaşi timp, căutăm întotdeauna oameni cărora 

să le placă ceea ce fac. Doar aşa, munca lor are mai mult sens pentru ei, dar şi 

pentru clienţii noştri. 

Vrem să simţi provocările profesionale. Să gândeşti singur, să îţi foloseşti 

creativitatea, să vii cu propriile soluţii şi să îţi impresionezi echipa. Asta înseamnă 

multe aşteptări din partea noastră dar şi mai multe satisfacţii pentru tine. 

Ce ofera in cadrul Angajatori de Top Timisoara 

Oportunitati part-time in vanzariLa BCR credem ca producerea banilor ar trebui 

sa aiba un sens mai profund. Cum ar fi ajutarea oamenilor in a lua decizii 

financiare, formarea independentei si indeplinirea viselor de o viata. Tocmai de 

aceea dorim sa iti indrumam primii pasi in cariera. Daca esti student in ani 

http://www.careirait.uvt.ro/
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terminali sau proaspat absolvent de studii economice, vino sa ne cunosti la sala A, 

31 oct, Angajatori de Top Timisoara. Iti vom da toate detaliile despre pozitiile de 

Consilier Client Retail si Consilier Zona Rapida – oportunitati de cariera care nu 

necesita experienta anterioara si care iti asigura un program de lucru flexibil, 

compatibil cu continuarea studiilor tale. 

 

 
Sambata, 11.00-11.45 Sala A  

Despre companie 

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 

o Job-uri part-time şi full-time; 

o Practică de vară; 

o Burse private; 

o Proiecte de diplomă; 

o Cursuri pe diverse domenii automotive susţinute de specialişti din cadrul 

companiei în universităţile partenere; 

o 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. 

http://www.careirait.uvt.ro/
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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. 

Ce ofera in cadrul Angajatori de Top Timisoara 
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Sambata, 12.00-12.45 Sala A  

Despre companie 

Accenture este o companie multinationala de consultanta in management, solutii 

tehnologice si servicii de externalizare a proceselor de afaceri, avand circa 

236,000 de angajati ce deservesc clienti din mai mult de 120 de tari. Combinand 

experienta indelungata, capabilitatile complexe ce acopera toate industriile si 

procesele de afaceri, precum si cercetarile intreprinse pentru cele mai de succes 

companii din lume, Accenture colaboreaza cu clientii sai pentru a-i ajuta pentru a-

i ajuta sa devina mai performanti. Compania a realizat venituri nete de 25,5 

miliarde USD in anul fiscal care s-a incheiat pe 31 august 2011. Website-ul global 

la companiei este www.accenture.com. 

Accenture isi concentreaza in prezent activitatea din Romania in 3 directii: 

1. Livreaza servicii de Consultanta, Integrare de Sisteme si Solutii Technologice 

pentru companii locale si organizatii internationale prezente in Romania, 

mobilizand atat resursele locale cat si reteaua globala. 

2 Livreaza servicii de externalizare a proceselor de afaceri (BPO) catre clienti 

locali si internationali prin centrul de livrare din Bucuresti care este integrat in 

Reteua Globala de Centre de Livrare Accenture. 

3 Livreaza servicii IT si mai ales de dezvoltare de aplicatii si externalizare de 

aplicatii catre clienti locali si internationali prin diviza de solutii tehnologice in 

Bucuresti. 

Ce ofera in cadrul Angajatori de Top Timisoara 

In ultimii ani, Accenture in Romania s-a aflat in continua dezvoltare, iar in 

prezent recrutam pentru toate ariile de activitate. 

Cele mai multe oportunitati de cariera sunt disponibile in divizia locala de BPO 

(Business Process Outsourcing), unde cautam canditati care vorbesc fluent limba 

engleza, plus inca o limba straina – spaniola, franceza, rusa, germana, olandeza, 

ebraica, ceha etc. In centrul BPO din Bucuresti livram servicii de finante-

contabilitate, resurse umane, asigurari, customer support si logistica-

aprovizionare, pentru clienti companii multinationale, in 16 limbi. 

http://www.careirait.uvt.ro/
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Cautam, de asemenea, persoane specializate in domeniul IT/ tehnic pentru 

diviziile de consultanta si solutii tehnologice, unde avem oportunitati de cariera 

atat pentru persoane cu experienta, care doresc sa faca o schimbare in cariera, cat 

si pentru absolventi ai unor universitati din tara sau strainatate care, pe perioada 

facultatii, s-au implicat activ ca voluntari in cadrul unor organizatii studentesti de 

prestigiu. 

 

Sambata, 13.00-13.45 Sala A  

Despre companie 

Alcatel-Lucent este principalul furnizor de solutii de telecomunicatii la cheie din 

Romania si are o activitate complexa, constand in cercetare-dezvoltare, proiectare, 

instalare, mentenanta si consultanta. 

Alcatel-Lucent este prezenta in Romania inca din 1991, si de atunci a investit 

constant in centrul de excelenta din Timisoara. 

 Compania a creat o relatie de parteneriat pe termen lung cu clientii sai, oferind 

solutii la cheie pentru companii de telecomunicatii, furnizori de utilitati si 

institutii publice. Alcatel-Lucent Romania are peste 1400 de angajati, specialisti 

in solutii de comunicatii si dezvoltare de software. 

Presedinte Alcatel-Lucent Romania: Eugen Serbanescu 

 Numar de angajati: peste 1400 persoane   

Birouri in Romania in Timisoara si Bucuresti 

Alcatel-Lucent este o companie care transcede dimesiunile granitelor nationale. 

Diversitatea culturala, prezenta in 130 de tari fac din Alcatel-Lucent un partener 

pentru fiecare piata locala, pentru fiecare client, oriunde s-ar afla. 

In Romania, Alcatel-Lucent este principalul furnizor de solutii de telecomunicatii 

la cheie si are o activitate complexa, constand in cercetare-dezvoltare, proiectare, 

instalare, mentenanta si consultanta. Folosim un sistem integrat de management al 

calitatii si suntem certificati: ISO 9001, ISO 14001, si OHSAS 18001. Puteti 

consulta aici politicile noastre in domeniul calitatii: Quality Policy, Politica in 

domeniul calitatii, EHS Policy, Integrated management System policy, Politica 

sistemului de management integrat. 

Alcatel-Lucent furnizeaza solutii care permit operatorilor, marilor companii si 

institutiilor publice din intreaga lume sa ofere servicii de comunicatii de voce, 

date si video utilizatorilor finali. Compania este lider mondial in comunicatii de 

http://www.careirait.uvt.ro/
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banda larga fixe si mobile, in convergenta, in tehnologii, aplicatii si servicii IP si 

ofera solutii la cheie care permit asigurarea de servicii complete de comunicatii 

utilizatorilor individuali, acasa, la servici sau in timpul deplasarilor acestora. 

Compania Alcatel-Lucent are cea mai experimentata echipa din domeniu si cea 

mai larga organizatie de cercetare-dezvoltare in domeniul comunicatiilor. 

Alcatel-Lucent este partenerul dumneavoastra local de dimensiuni globale. 

 

Sambata, 14.15-16.00 Sala A  

TechTalks Timisoara 

TechTalks este o conferinta tehnica cu o agenda structurata exclusiv pentru 

profesionistii in IT interesati de Web development si Software Development 

(Java). 

De ce merita sa participi? 

TechTalks ofera un cadru potrivit pentru a identifica principalele trenduri in IT, sa 

interactionezi cu specialisti in domeniu si alti pasionati de tehnologiile IT si 

deasemenea sa afli care sunt provocarile in timpul implementarii proiectelor 

complexe de IT. 

In functie de backgroundul tau profesional si a intereselor tale, poti afla informatii 

despre una din urmatoare arii: 

The future of Web  

Domnul Patkos Csaba, Software Developer la Syneto,  va vorbi despre relatia 

Internet-Cloud-Storage si tendintele si studiile din domeniul de private si public 

cloud relationate la solutia de stocare de la Syneto. Alaturi de dansul, domnul 

Voicu Andrei Florian - Development Engineer la Haufe Lexware  va sustine o 

prezentare pe tema Responsive Web Development. 

Speakeri:  
 Patkos Csaba - Software Developer la Syneto; 

 Voicu Andrei Florian - Development Engineer la Haufe Lexware. 

Java Driven Innovations  

In cadrul acestui track, Dan Bugariu (Software Solutions Architect, memIQ) va 

vorbi despre proiectele la care a lucrat in ultima perioada si care au legatura cu 

conceptele de Internet of Things, Open Data si Smart City.  

In acelasi timp,  ai ocazia sa afli de la Stefan Birman – AMIQ despre modul in 

care compania integreaza tehnologiile JAVA pentru dezvoltarea produselor 

companiei si care sunt ultimele inovatii in domeniu 

Speaker: 
 Dan Bugariu – Software Solutions Architect, memIQ 

 Stefan Birman – AMIQ 

Numarul de locuri este limitat, la eveniment fiind prezente 40 de persoane.  

http://www.careirait.uvt.ro/
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Sambata, 11.00-11.45 Sala B  

Despre companie 

Despre Microsoft în România 

„Inspirația noastră la Microsoft este să fim liderul în tehnologie și partenerul de 

încredere pentru viitorul României” 

Strategie 

Anunțată în iulie 2013, noua strategie a companiei la nivel mondial va fi centrată 

pe crearea unei familii de device-uri și servicii pentru utilizatori individuali și 

pentru organizații, de care vor beneficia oamenii de pe întreaga planetă – acasă, la 

serviciu sau în mișcare, în activitățile pe care le prețuiesc cel mai mult. 

În România, inspirația noastră este să fim liderul în tehnologie și partenerul de 

încredere pentru viitorul României. Direcțiile strategice de impact local ale 

Microsoft sunt "Agenda Digitală pentru România", "Competitivitatea Mediului de 

Afaceri" și "Crearea de Oportunități pentru Tineri". 

Ca angajator 

Compania a crescut de la 4 angajați în 1996 la peste 450 în 2013. Microsoft este 

constant între Cei Mai Doriți Angajatori în România (rezultat al unei cercetări de 

piață amănunțite realizate de Catalyst Consulting). În 2013, Microsoft a primit 

pentru al șaselea an consecutiv distincția Best European Workplace, din partea 

Great Place to Work Institute. 

Sunt peste 1.000 de români care lucrează la Microsoft, în comunități din întreaga 

lume. 

Impact economic 

Peste 50% dintre locurile de muncă din industria IT românească sunt influențate 

de Microsoft (studiu de impact economic IDC din 2009, comandat de Microsoft). 

Pentru fiecare RON pe care Microsoft îl câștigă în România, partenerii Microsoft 

din industria locală câștigă peste 6 RON (conform aceluiași studiu). 

În România, sunt peste 3.000 de parteneri comerciali activi cu ajutorul cărora 

compania adresează cu soluții peste 600.000 de instituții publice și companii mici 

și mijlocii. 

Impact social 

Tinerii și Educația se numără printre prioritățile Microsoft în România. De 

exemplu, Microsoft a anunțat în 2013 un grant de 50.000 de dolari pentru 

dezvoltarea unui program de mentoring la nivel național pentru orientarea 

http://www.careirait.uvt.ro/
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tinerilor în carieră, având în vedere că unul din patru tineri din România sub 24 de 

ani nu are un loc de muncă (sursa: Eurostat, 2013). 

Ce ofera in cadrul Angajatori de Top Timisoara 
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Sambata, 12.00-12.45 Sala B  

Despre companie 

HiPo.ro este un portal de cariera adresat exclusiv candidatilor cu studii superioare 

interesati sa lucreze pentru cei mai doriti angajatori din Romania. 

HiPo ofera candidatilor: 

- cei mai doriti angajatori din fiecare industrie; 

- cele mai bune oportunitati existente in piata 

HiPo.ro ofera angajatorilor: 

- acces la cei mai buni candidati din Romania 

- un canal premium de diferentiere si employer branding 

In mai 2014, HiPo.ro numara peste 320.000 utilizatori inregistrati si peste 400 de 

angajatori. 

Ce ofera in cadrul Angajatori de Top Timisoara 
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Sambata, 13.00-15.00 Sala B  

Despre companie 

VALEO este un grup industrial independent orientat in totalitate spre designul, 

productia si vanzarea de componente, sisteme, module de control pentru 

autoturisme si autocamioane, atat pentru echipare originala (82%) cat si pentru 

piata aftermarket (18%). Valeo este unul dintre cei mai mari furnizori mondiali de 

piese auto furnizand catre cei mai mari constructori de autovehicule. Grupul este 

present in peste 30 de tari, angajeaza 74.800 persoane in 136 de facilitati de 

productie, 68 de centre de cercetare dezvoltare si 9 platforme de distributie. 

In familia de articole produse de Valeo intra: 

Sisteme de iluminare (faruri si lampi auxiliare â€“ atat cu halogen cat si cu 

Xenon-, faruri de ceata, actuatoare de control al farurilor, unitati electronice de 

control, sisteme de curatare a farurilor, stopuri â€“ atat cu becuri cat si cu leduri-. 

Stergatoare de parbriz (brate, lamele, angrenaje, motorase, sisteme de spalare, 

module fata-spate) 

Sisteme de control interior (sisteme de asistare la parcare -Parktronik-, senzori de 

lumina/ploaie, sisteme de avertizare la schimbarea benzii de mers, sisteme de 

avertizare a unghiului mort, sisteme de control A/C, intrerupatoare, panouri de 

comanda) 

Componente electrice (electromotoare, alternatoare, sisteme de management al 

energiei electrice) 

Sisteme de siguranta si securitate (sisteme de acces fara cheie, telecomenzi, 

imobilizatoare, blocaje electrice si mecanice, manere de portiere, chei si 

incuietori. 

Sisteme de management al motorului (unitati de control al motorului, aprinderi, 

controlul emisiilor, injectoare, senzori) 

Compresoare A/C 

Controlul climatizarii (sisteme de ventilatie si incalzire, sisteme de control a 

calitatii aerului, circuite de aer conditionat) 

Racirea motorului (radiatoare, condensatoare, evaporatoare, calorifere, 

intercooler, ventilatoare) 

Transmisie (discuri ambreiaj, placi presiune, rulmenti presiune, volante cu masa 

dubla, rulmenti hidraulici, volante flexibile) 
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Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară  nr.2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” 
Domeniul major de intervenţie 2.1. ”Tranziția de la școală la viață activă” 
Titlul proiectului: „Practica nu-i efemeră, e un pas în carieră!” 
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Ce ofera in cadrul Angajatori de Top Timisoara 
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