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

Internship IT Software la PhCareer

Scurta descriere a companiei
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.
Cerinte
Student, masterand sau proaspat absolvent al Facultatii de Matematica Informatica sau Facultatea de Automatica si Calculatoare;
Cunostiinte de : C / C++, C#, Java, .Net, PHP, SQL;
Abilitati bune de comunicare si team-player;
Limba engleza - nivel avansat;
Responsabilitati
Participa la training-urile organizate in cadrul companiei;
http://www.careirait.uvt.ro
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Raporteaza team-leader-ului sau managerului de proiect;
Alte informatii
Program de lucru: 6 ore / zi
Perioada Internship: 1-3 luni cu posibilitate de angajare
Pachet salarial
Daca esti un tanar pasionat de acest domeniu, dinamic, entuziast si dornic sa isi
dezvolte cunostiintele, te rugam sa ne trimiti cv-ul tau la urmatoarea adresa de email: catalina.toma@phcareer.ro

http://www.careirait.uvt.ro

