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Internship IT Software & Java la SSI Schaefer
De la înfiinţarea sa în 1937, SSI SCHÄFER a fost o companie privată germană,
de familie. Cu peste 50 de filiale în toată lumea, SSI SCHÄFER reprezintă un
partener puternic şi de încredere.
Grupul nostru de companii este de ani buni cel mai mare furnizor mondial din
domeniul intralogisticii. SSI SCHÄFER urmăreşte cel mai înalt nivel de calitate
din sectorul logisticii, astfel că noi continuăm să ne optimizăm permanent
tehnologiile. Creativitatea noastră, experiența, precum și competența de-a lungul
anilor, dar și capacitatea de inovație și faptul că oferim diverse soluții ne permite
realizarea rezultatelor excepționale de azi și de mâine pentru clienții noștri.
Peste 8000 de angajaţi (din care peste 700 în sectorul software ) şi peste 1.400 de
sisteme instalate se află în spatele progresului grupului nostru de companii; în
peste 50 de reprezentanţe şi în 16 fabrici deţinute de companie în toată lumea.
Pentru provocările viitorului căutăm întotdeauna angajaţi permanenţi şi dedicaţi,
care doresc mai mult decât o slujbă. Dorinţa continuă de dezvoltare tehnică şi
personală, motivaţia de a lucra cu profesionalism şi încredere în relaţia cu clientul,
dar şi satisfacţia unei interacţiuni bazate pe respect şi orientare către echipă cu
colegii reprezintă baza pentru un viitor de succes.SSI Schaefer este o companie
privată germană, de familie, care se diferentiază de alte companii prin
creativitatea, experiența, prin competența de-a lungul anilor, prin capacitatea de
inovație, prin faptul că oferă diverse soluții si realizează rezultatele excepționale
de azi și de mâine pentru clienții acesteia. SSI Schaefer angajează pasionati de IT
si dornici sa lucreze in Java. Iata ce trebuie sa stii despre Internshipul in IT
Software & Java de la SSI Schaefer.
Cerinte:
Daca:
 vrei sa aprofundezi limbajul Java si sa inveti tehnologii adiacente (JMS,
RMI, JDBC, Ant, etc.) atat teoretic cat mai ales practic
 esti pasionat/a de domeniul IT
 ai cunostinte medii de limba engleza
 esti o persoana serioasa, constiincioasa si orientata catre rezultat
 esti o persoana careia ii plac provocarile si vrei mai mult
Responsabilitati:
 vrei sa faci acest lucru in regim part-time
 vrei sa fi platit pentru acest lucru
Alte informatii:
Locatia: Timisoara
http://www.careirait.uvt.ro
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Daca cele de mai sus ti se aplica, atunci noi te asteptam sa ne convingi ca meriti
sa faci parte din programul SSI Java School. Primul pas este sa iti trimiti cv-ul pe
adresa cariere@ssi-schaefer.ro.
O cariera solida se construieste din timp, iar noi vrem sa te ajutam sa ii pui bazele.
Fii printre cei mai buni absolventi ai programului si iti vei incepe cariera alaturi
de noi.
Nu amana, primul clopotel suna la inceputul lunii martie 2015 .
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