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Angajatori de Top in TIMISOARA  

Centrul Regional de Afaceri  

13 - 14 martie orele 10.00 -17.30 si 11.00 - 16.00 

 

 
 

Ediția cu numărul șase Angajatori de TOP Timișoara va avea loc în perioada 13 - 

14 martie, la Centrul Regional de Afaceri Timișoara. 

Vizitatorii vor avea șansa să aplice la peste 2.000 de oportunități de carieră, 21 

programe de internship & trainee, vor putea participa la 15 conferințe și 

workshop-uri și vor putea să discute cu 200 de specialiști în recrutare.  

Pentru cele 2.150 de joburi deschise în cadrul Angajatori de TOP Timișoara, 

vizitatorii pot aplica cu un singur CV BarCODE pe care îl pot descărca de pe 

www.hipo.ro Tot ce trebuie să facetieste să intrati in contul personal de pe 

www.hipo.ro (sau să va creati unul nou, în cazul în care nu aveti unul deja) și să 

selectati iconița de descărcare CV BarCODE pentru Angajatori de TOP. Cu un 

sigur exemplar CV BarCODE puteti aplica la toate pozițiile de interes pentru voi. 

Cuprins: 

1. Prezentare Angajatori de Top Timisoara – pagina 1 

2. Prezentare AIESEC – pagina 4 

3. Prezentare P&G – pagina 5 

4. Prezentare Ursus – pagina 7 

5. Prezentare Visma – pagina 9 

6. Prezentare PhCareer – pagina 10 

7. Prezentare IPSO – pagina 11 

8. Prezentare Valeo – pagina 12 

9. Prezentare Creative Minds – pagina 13 

10. Prezentare Continental – pagina 14 

11. Prezentare Accenture – pagina 16 

12. Tech Talks – AGILE – pagina 17 

13. Prezentare Alcatel-Lucent – pagina 18 

14. Prezentare Microsoft – pagina 20 

15. Tech Talks – Java – pagina 22 

16. Prezentare Atos – pagina 23 

17. Tech Talks – Ecosistemul StartUp Timisoara  – pagina 26 
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Este o metodă simplă, inovativă și eficientă, lansată pentru prima dată la ediția 

Angajatori de TOP din primăvara anului 2012. 

Cei care vor fi prezenți în cele două zile Angajatori de TOP Timișoara se pot 

prezenta cu CV-ul pentru a primi gratuit feedback din partea consultanților în 

resurse umane. Sfaturile și recomandările în baza CV-ului vor fi oferite la standul 

CV Experts. În urma discuției de la standul CV Experts, candidații vor afla cum 

să își redacteze corect CV-ul și vor primi sfaturi despre cum îl pot îmbunătăți, ce 

aspecte ar trebui să evidențieze în funcție de poziția pe care își doresc să o obțină.  

În urma informațiilor primite din partea companiilor prezente la edțtiile anterioare 

Angajatori de TOP a reieșit că aproximativ 25% dintre joburile deschise sunt 

acoperite în urma participării la eveniment. Alexandru Sulan este unul dintre cei 

care și-au găsit job în urma participării la Angajatori de TOP Timișoara. „Am 

participat la Angajatori de TOP și am aplicat pentru postul de Quality Engineer 

SP in cadrul firmei Valeo. La 2 săptămâni după eveniment am fost sunat să 

particip la primul interviu, iar după câteva zile de la interviu mi s-a făcut oferta de 

angajare. Experiența de la Angajatori de TOP a fost una foarte plăcută pentru 

mine deoarece am avut ocazia să discut cu angajatorii față în față și să aud direct 

de la ei care le sunt cerințele pentru diferitele posturi pentru care aș vrea să aplic. 

Unul din motivele care, cred eu, m-au scos în evidență față de ceilalți candidați a 

fost faptul că în CV am încercat să pun accent pe scurta dar intensa mea 

experiență din firma la care lucram anterior”, spune Alexandru Sulan, Quality 

Engineer (Special Product), Valeo Lighting Injection.  

În cele două zile ale târgului de joburi Angajatori de TOP sunt așteptați peste 

5.000 de vizitatori, persoane cu experiență, dar și studenți și proaspăt absolvenți 

care pot aplica atât la joburile deschise de cele peste 50 de companii, dar și la 

programele de internship și management trainee. Printre angajatorii care vor avea 

deschise poziții pentru astfel de programe sunt: Alcatel-Lucent, Atos IT, ATOSS 

Software, Beespeed, Continental, Flextronics, Hartl Connect, Huawei 

Technologies, Infobest, IT Vizion, KFC, KPMG, Lidl, Microsoft, Plexus, P&G, 

Sustainalytics, Visma Software. 

Cei prezenți pe 13 - 14 martie la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara pot 

participa la 15 conferințe și workshop-uri unde vor avea șansa să interacționeze cu 

angajatorii prezenți. Participarea la conferințe și workshop-uri este gratuită în 

baza rezervării unui loc în cadrul sesiunii de interes. În cadrul ediției din această 

primăvară, vizitatorii pot opta pentru: TechTalks - o serie de conferințe pentru 

pasionații de tehnologie. Cei care sunt interesați de ultimele inovații în materie de 

tehnologie se pot înscrie la conferințele susținute de Digital Education (tema: 
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Performance with Agile) și ATOSS Software (tema: Java Innovation); SkillShops 

- o serie de workshop-uri care le oferă celor prezenți oportunitatea să-și 

îmbunătățească competențele și abilitățile personale. Câțiva dintre cei mai activi 

angajatori de pe piață vor împărtăși din expertiza lor: Groupe Monnoyeur (tema: 

Tehnologiile viitorului în agricultura de precizie și generarea energiei), 

Continental (tema: Mașina Viitorului), Visma Software (tema: Case Study about 

Visma Software Projects), Valeo Lightning Injection (tema: 5S - Calitate și 

Eficiență), Alcatel-Lucent (tema: Transport Networks, TX and IP - Configurare, 

operare și mentenanță), Microsoft (tema: Talent development programs inside 

Microsoft), Atos IT (tema: Canopy - the Atos cloud).  

Pentru înscrieri la workshop-uri și conferințe, lista companiilor prezente și detalii 

despre Angajatori de TOP Timișoara sunt disponibile pe www.hipo.ro. 
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Program seminarii: 

 

Vineri 13 martie, orele 10.150-10.45, Sala A  

Despre organizatie  

AIESEC reprezintă cea mai mare organizaţie internațională de tineri din lume, 

fiind prezentă în peste 2400 de universităţi din 124 ţări şi teritorii și având o 

istorie de 65 de ani în dezvoltarea personală şi profesională a tinerilor. 

Organizaţia oferă tinerilor o experienţă de dezvoltare inedită bazată pe 15.000 de 

oportunităţi de leadership, 28.000 de posibilităţi de internship-uri internaţionale, 

platforme virtuale şi activităţi de învăţare în cadrul unui mediu multicultural. 

 

Prezenţa AIESEC în Romania s-a făcut remarcată timp de 23 ani, extinzându-se 

într-un numar de 14 comitete locale în cele mai importante centre universitare: 

Arad, Braşov, Bucureşti, Constanţa, Cluj-Napoca, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, 

Piteşti, Sibiu, Suceava, Târgu-Mureş, Timişoara. 

Prin contactul cu AIESEC, tinerii îşi descoperă şi îşi valorifică abilităţile de 

coordonare şi conducere a unei echipe. Scopul organizaţiei AIESEC este de a 

crea agenţi ai schimbării care să ofere un impact pozitiv în societate. 

Obiectivele sunt referitoare la formarea unor lideri responsabili social, cu spirit 

antreprenorial, sensibili cultural şi proactivi. 

Ce ofera in cadrul Angajatori de Top Timisoara 

Global Talent Program 

Scopul programului este de a dezvolta potențialul de leadership al tinerilor români 

prin oportunitatea de a lucra într-un mediu multicultural, în una din cele 124 tari 

şi teritorii in care AIESEC este prezent, pentru o perioada cuprinsa intre 3 si 18 

luni. Programul oferă tinerilor o experiență  diferită față de ceea ce au întalnit 

până acum, pentru a învăța ceea ce nu au învățat la școală sau în mediul de lucru 

pe care l-au avut până acum. Astfel AIESEC ofera viitoarei generatii, de 

angajatori si angajati, perspective globale, spirit antreprenorial, experienta 

profesională in companii, organizații si instituții internationale in domenii 

precum: educatie, marketing, IT , și conștientizarea valorilor personale, ce duc la 

formarea tânărului ca individ în societatea românească. 

http://www.careirait.uvt.ro/
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Vineri 13 martie, orele 11-11.45, Sala A  

Despre companie 

As a “build from within” organization, we see over 90% of our people start at an 

entry level and then progress and prosper throughout the organization. This means 

we invest heavily in talent, through training and development opportunities. 

We have always felt that our edge over the competition is our people. This is why 

we invest so much time, energy and resources in selecting candidates and then 

fully supporting and inspiring them going forward to become business leaders. 

A career at P&G offers exciting new challenges and a chance to touch and 

improve lives daily. Our people get involved – with their workplace, their 

community, their neighbors and each other. If you want a company whose actions 

reflect their ethics and whose people live their values, P&G is an excellent choice. 

 

We hire the person, not the position.  

What do you call it when 3 billion people use your products in a single day? We 

call it just a normal day. 

Procter & Gamble is a global company. We are the largest company in the world 

in Fast Moving Consumer Goods (FMCG) industry. 

We manufacture nearly 300 brands (such as: Ariel, Blend-a-Med, Bonux, 

Head&Shoulders, Pampers, Always, Fairy, Gillette, Wella) to nearly five 

billion customers, competing in 160 marketplaces. More than 130 000 employees 

in more than 80 countries worldwide work everyday to provide products of 

superior quality and value to the world's consumers. As our global involvement, 

commitment and operations have grown, and we have continually analyzed and 

adapted the way we do business. 

We improve life for the world’s consumers, now and for generations to come. 

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

You will be surrounded by top people and you’ll be in touch with a broad 

diversity of functions, countries, races, and personal backgrounds. 

 
You determine your future. 
 

You have several entry level options, and at every step you can have flexibility 

within your career path. 

Find more about us. 
Ready to challenge yourself?  
www.balkans.experiencepg.com   
recbalkans.im@pg.com 
 

 

http://www.careirait.uvt.ro/
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Vineri 13 martie, orele 11-11.45, Sala A  

Despre companie 

Ursus Breweries subsidiary of SABMiller 

Ursus Breweries parte a grupului SABMiller PLC, este unul dintre cei mai mari 

producatori de bere din Romania. In prezent, Ursus Breweries detine 3 fabrici de 

bere in Brasov , Buzau si Timisoara si o mini-facilitati de productie in Cluj. 

Compania isi desfasoara activitatea prin punctele de lucru din Cluj-Napoca, 

Timisoara, Buzau, Brasov si Bucuresti. Marcile Ursus Breweries sunt: URSUS, 

Timisoreana, Ciucas, Stejar , Azuga, Redd's, Peroni Nastro Azzurro, Grolsch si 

Pilsner Urquell. Faptul ca 1 din 3 beri consumate de romani este o marca Ursus 

Breweries spune multe despre calitatea berilor noastre si despre aprecierea de care 

acestea se bucura din partea consumatorilor. 

SABMiller PLC este una dintre cele mai mari companii de bere din lume, cu 

participatii in societati producatoare de bere sau acorduri de distributie pe 6 

continente. Marcile grupului includ beri premium internationale, cum ar fi 

Grolsch, Miller Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro si Pilsner Urquell, precum 

si o gama exceptionala de marci locale cu pozitii de lider, precum Aguila, Castle, 

Miller Lite, Snow si Tyskie. In afara SUA, SABMiller PLC este, de asemenea, 

una dintre cele mai mari companii din lume care imbuteliaza produse Coca-Cola.  

Ce ofera in cadrul Angajatori de Top Timisoara 

Internship & Technical Trainee 

Programul nostru de dezvoltare, al tinerelor talente ca tine, este in cautarea 

mixului perfect dintre construirea unei cariere de succes, munca si distractie!  

Programul este structurat in 3 etape: 

1. Stagiu de practica pe perioada verii – 12 saptamani 

http://www.careirait.uvt.ro/
http://ursus-breweries.ro/sabmiller-in-romania/
http://www.sabmiller.com/
http://www.ursus-breweries.ro/sabmiller-in-lume/operatiunile-sabmiller/
http://www.ursus-breweries.ro/sabmiller-in-lume/operatiunile-sabmiller/
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2. Centru de evaluare 

3. Programul de stagiatura – 18 luni. 

Beneficiile tale ca stagiar: 

o vei descoperi Ursus Breweries, brand-urile, valorile, oamenii si clientii; 

o iti vei putea pune amprenta pe modul cum facem noi business-ul; 

o vei primi sprijin pe parcursul programului de la specialisti din tara dar si 

de la nivel european 

o vei fi expus la un proces continuu de invatare, axat pe metode de invatare 

diverse, practica si implementare, prin care iti vei dezvolta competente 

esentiale in industria berii si nu numai; 

o va avea ocazia sa fie unul din viitorii lideri ai companiei. 

Trainee-ul nostru ar trebui sa fie absolvent de ciclu de licenta sau master al unei 

universitati tehnice, cu experienta limitata de lucru, dar cu un potential mare de 

crestere. Prin acest program ne dorim sa identificam generatia de viitori lideri ai 

echipelor noastre de fabricare, imbuteliere, inginerie si calitate a berii.  

Daca iti doresti sa faci parte din echipa Urusus aplica aici! 

     

http://www.careirait.uvt.ro/
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Vineri, orele 12.00-12.45, Sala A 

Despre companie 

Visma is the leading provider of business software and services for accounting 

and administration. The group comprises five business areas which are Visma 

Software, Visma BPO, Visma Commerce Solutions, Visma Retail and Visma 

Projects & Consulting.  

Visma makes businesses more efficient, through offerings of software, 

outsourcing services, commerce solutions, retail IT-solutions, and IT-related 

projects and consulting. Visma simplifies and digitalizes core business processes 

within the private and public sector. 340,000 customers in Northern Europe utilize 

Visma’s products and services, and an additional 330,000 use Visma as a hosting 

partner. The group has 5 600 employees and its net revenue amounted to NOK  

6 500 million in 2013. 

 Visma Software offers a wide range of specialized business software solutions 

within Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management 

(CRM), Human Resource Management (HRM) and payroll. The solutions can be 

delivered as a service (SaaS) and enable businesses to streamline their operations, 

work smarter and more efficiently. Additionally, Visma offers a range of tailor-

made and industry specific solutions covering enterprise software for the public 

sector and health care, small enterprises and accounting agencies. As a local 

software developer with nearly 25 years of experience in Northern Europe, 

Visma’s aim has always been to combine the best of Nordic design and culture 

with state of the art performance by utilizing Nordic colors and style when 

developing simplistic, user-friendly and interaction based business applications. 

Visma Software has more than 1620 developers located in Europe. Visma 

Software International R&D creates products that address the increasing demands 

for reliability, ease of use, seamless integration, and security. A large part of our 

products are built using the Microsoft development platform. We also take 

advantage of frameworks and tools outside the Microsoft platform, such as Java, 

Ajax, Db2, and Oracle. 

Visit our web page www.visma.ro for more information about Visma. 

Ce ofera in cadrul Angajatori de Top Timisoara 

Case Study about Visma Software Projects 

If you want to know more about the entry-level jobs you can access as a junior  

and whatyou’re your options for career advancement, come to meet as if you are 

- a last year/master student or a graduate from a Faculty with an IT specialization; 

- an enthusiast about a career in IT&C industry 

http://www.careirait.uvt.ro/
http://www.visma.ro/
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Vineri, 13.00-13.45 Sala A  

Despre companie 

PhCareer este o companie tânără, având o echipă Autentică, Profesionistă, 

Entuziastă, unde creativitatea și pasiunea sunt la ele acasă. 

O echipă de profesioniști cu experiență în resurse umane, psihologie, psihoterapie, 

marketing și training formează inima PhCareer în jurul căreia se dezvoltă toate 

proiectele noastre. 

Compania PhCareer a luat ființă la începutul anului 2014 din dragoste pentru 

oameni și din nevoia acută de a veni în întâmpinarea liceenilor și a studenților 

aflați la început de drum, moment când deciziile priviind viitorul lor sunt foarte 

importante și pot avea efecte nedorite pe viitor. 

Compania oferă servicii de consiliere și orientare în carieră pentru liceeni, 

studenți, proaspeți absolventi și nu numai: pentru toate persoanele care la un 

moment dat au nevoie de sprijin în a alege și vizualiza cea mai bună decizie în 

ceea ce privește viitorul, cariera lor. 

De ce PhCareer? Pentru că noi te ghidăm în a-ți construi acea carieră 

"Phenomenală" și să resimți că nu muncești o zi în viața ta. 

Interesul, responsabilitatea, dedicarea  și  seriozitatea cu care ne implicăm în ceea 

ce facem, precum și receptivitatea față de nevoile concrete ale oamenilor sunt 

indici ce ne recomandă. 

Alături de PhCareer poți descoperi un univers unde toate drumurile au un sens, 

unde oamenii minunați și extraordinari se regăsesc cu ei insuși, unde viața 

redevine frumoasă, unde simți că ai o Carieră Phenomenală. 

 “Discover your PhCareer!”   

 

Ce ofera in cadrul Angajatori de Top Timisoara 

Ramona Cristea, consultant in cariera la PhCareer iti va prezenta mai multe 

informatii care iti vor permite sa iti cresti sansele de reusita in procesul de 

selectie. De asemenea, vei afla care sunt printre cele mai cautate competente si 

abilitati de catre angajatori; cum te poti pregati functie de etapa procesului de 

selectie in care te afli: test sau interviu; care sunt principalele modalitati de testare 

pe care le folosesc companiile de top si ce aspecte evalueaza fiecare; cum te poti 

pregati pentru o dezvoltare continua si fructuoasa. 

http://www.careirait.uvt.ro/
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Sambata, 14.15-15.00 Sala A  

Despre companie 

Societatea IPSO , este prezenta in Romania inca din 1991 si este membra a 

grupului familial francez Monnoyeur din Franta.  

Din anul 1996, IPSO AGRICULTURA a devenit importator unic autorizat al 

masinilor si utilajelor JOHN DEERE, numarul 1 mondial in domeniu, cu o gama 

completa de tractoare, combine de recoltat , prese de balotat si alte utilaje din 

aceeasi categorie. Pe parcurs, a preluat si distributia altor marci de renume, 

precum KUHN, lider european in domeniul utilajelor antrenate de tractoare si 

Manitou, lider in fabricarea incarcatoarelor telescopice. Ulterior IPSO 

AGRICULTURA a adaugat noi nume in paleta sa de furnizori pentru a putea 

oferi solutii complete oricarui fermier, cum ar fi: Strom-Bednar, Geringhoff, 

Franquet, Kemper, Pichon, Perard, Fliegl, etc. 

Rolul IPSO AGRICULTURA este de a oferi solutii integrate producatorilor 

agricoli din Romania, piese de schimb, service in camp si pregatirea operatorilor. 

Acesta este modul in care IPSO AGRICULTURA intelege sa vina in 

intampinarea nevoilor si realitatilor pietei romanesti: oferind posibilitati de 

finantare in sisteme de credite bancare, acordand consultanta si sprijin la 

intocmirea dosarelor. Un alt punct important al activitatii IPSO 

AGRICULTURA il reprezinta pregatirea retelei teritoriale de service, echipele 

noastre fiind permanent specializate la firmele producatoare, pentru asigurarea 

standardelor de calitate corespunzatoare. Aceste cursuri sunt periodice si includ 

informatii atat despre utilajele existente, cat si despre modelele noi care sunt 

lansate pe piata romaneasca 

 

Ce ofera in cadrul Angajatori de Top Timisoara 

Daca esti student in an terminal/absolvent al unei facultati/master cu profilul 

inginerie mecanica, esti pasionat de modalitatea de functionare a utilajelor folosite 

in domeniul constructiilor, agriculturii sau generarii de energie, dace vrei sa afli 

mai multe despre tehnologiile avansate, te asteptam sa participi la seminarul 

nostrum “Tehnologiile viitorului in agricultura de precizie si generarea energiei”.   

http://www.careirait.uvt.ro/
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Vineri, 15.15-16.15 Sala A  

Despre companie 

We are an independent industrial Group, fully focused on the design, production, 

and sale of components, integrated systems and modules for the automotive 

industry. 

As one of the world's leading automotive suppliers, throughout our four Business 

Groups (Powertrain Systems, Thermal Systems, Comfort and Driving Assistance 

Systems, Visibility Systems), and a Valeo Service aftermarket activity, we 

provide our customers innovative global solutions to help them reduce CO2 

emissions and develop "intuitive driving". 

We are present in 29 countries and employ 74,800 people in 124 production sites, 

16 research centers, 35 development centers, and 12 distribution platforms. 

In Timisoara, as part of the Visibility Systems Business Group, we have started 

the production of headlamps since September 2005, and we are now divided in 

three business units: aftermarket, special products, and original equipment 

manufacturing. Over 1000 employees produce in Valeo Lighting Injection 

Timisoara headlamps, fog lamps, center high-mounted stop lamps, and truck 

headlamps using injection, coating, varnishing, metallization, and assembly 

processes. 

Ce ofera in cadrul Angajatori de Top Timisoara 

Come meet us if you are a last year or master student or a graduate from a Faculty 

with an engineering specialization; an enthusiast about a career in Automotive 

industry.

http://www.careirait.uvt.ro/
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Sambata, 16.30-17.30 Sala A  

Despre companie 

Creative Minds este primul HUB din România dedicat exclusiv studenților.  

Misiunea noastră este să sprijinim studenți din diferitele medii univeristare pentru 

a realiza împreună proiecte educaționale de impact, plecând de la propriile lor 

nevoi, însă într-o strânsă legătură cu universitățile și mediul de afaceri. 

Realizăm atât proiecte proprii dar sprijinim și proiectele studenților sau 

organizațiilor de studenți din Timișoara. Mai mult decât atât, încurajăm 

activitățile antreprenoriale drept pentru care o parte din membrii HUB-ului au 

început un startup pe cont propriu. 

Credem foarte mult în conceptul de colaborativitate, promovând astfel viziunea 

unei educații colaborative. 

Educația Coloborativa reprezintă acel proces inovator prin care principalii piloni 

ai educației: studenți, universități și mediul de afaceri, colaborează pentru a 

produce un impact sustenabil pentru comunitate.  

Afla mai multe despre creative hub pe http://creativeminds.tm.ro/  

http://www.careirait.uvt.ro/
http://creativeminds.tm.ro/
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Sambata, 11.00-12.45 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. 

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 

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

 www.romania.careers-continental.com 

www.facebook.com/ContinentalCareer 

 

Ce ofera in cadrul Angajatori de Top Timisoara 

 

http://www.careirait.uvt.ro/
http://www.romania.careers-continental.com/
http://www.facebook.com/ContinentalCareer


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  

 
Sambata, 11.00-11.45 Sala B  

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. 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. 

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. 

http://www.careirait.uvt.ro/
http://www.accenture.com/
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Sambata, 12.00-13.00 Sala B Tech Talk  

Performance with AGILE 
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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 

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. 

http://www.careirait.uvt.ro/
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Alcatel-Lucent este partenerul dumneavoastra local de dimensiuni globale. 

 

Ce ofera in cadrul Angajatori de Top Timisoara 

Transport Networks (TX and IP) - Configurare, operare si 
mentenanta

 

http://www.careirait.uvt.ro/
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Sambata, 14.15-15.00 Sala A  

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, 12.00-13.00 Sala B Tech Talk  

 

Java Innovation Technology@Atoss 
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Sambata, 15.15-16.00 Sala A  

 

Despre companie 

Atos is an international information technology services company with annual 

revenues of EUR 10 billion and 86,000 employees in 66 countries. Serving a 

global client base, the Group provides Consulting & Systems Integration services, 

Managed Services & BPO, Cloud operations, Big Data & Security solutions, as 

well as transactional services through Worldline, the European leader in the 

payments and transactional services industry. With its deep technology expertise 

and industry knowledge, the Group works with clients across different business 

sectors: Defense, Health, Manufacturing, Media & Utilities, Public Sector, Retail, 

Telecommunications and Transportation. 

Atos is focused on business technology that powers progress and helps 

organizations to create their firm of the future. The Group is the Worldwide 

Information Technology Partner for the Olympic & Paralympic Games and is 

listed on the Euronext Paris market. Atos operates under the brands Atos, Atos 

Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, and Worldline. 

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’re more than just techies, or consultants who aren’t truly accountable for 

delivery. We’re dedicated professionals as passionate about business as we are 

about technology. 

We love challenges. There will always be another problem to solve, another 

innovation to implement, but we’re not about giving up. 

We’re about progress. We’re about bringing together people, business and 

technology in order to power progress. 

http://www.careirait.uvt.ro/
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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 
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We can’t always do it alone, which is why we have a network of partners in place 

so that progress is always possible. 

Progress has no use-by date, so neither does our commitment to do whatever it 

takes to help you build the firm of the future. 

  
  

We believe in accountability, trust, operational competitiveness, service 

innovation, social wellbeing, excellence.  

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

section from our website http://ro.atos.net/ro-ro/ 

We are waiting you to be our friend on Facebook page 

https://www.facebook.com/pages/Atos-Romania/298279900200470 
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Ce ofera in cadrul Angajatori de Top Timisoara 
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Sambata, 15.15-16.00 Sala B Tech Talk  

TechTalks: Ecosistemul tech-startups din Timisoara  

 

http://www.careirait.uvt.ro/
http://www.hipo.ro/locuri-de-munca/locuri_de_munca/29520

