CE OFERIM

Stagii de practică
pentru studenți
Internship plătit în
cadrul companiei
Locuri de muncă
full-time / part-time
/ project-based

Ai șansa să îți
descoperi și să-ți
dezvolți abilitățile
într-un mediu
dinamic, în continuă
schimbare
Vei fi implicat activ
în elaborarea și
implementarea pe
teren a proiectelor

Vei putea
interacționa cu
toate
departamentele
companiei și
decide, ulterior,
unde ți-ar plăcea
să îți continui
activitatea

Ai șansa să îți
dezvolți
capacitatea de
organizare,
abilitatea de a
comunica cu
oamenii și lucru
în echipă
Mentorat și
oportunitatea de a
învăța de la
oameni care au
influențat
dezvoltarea
ingineriei în
România

Poți să te
angajezi
ulterior în
cadrul
companiei
dacă ți-a
plăcut
experiența

CE OFERIM
Oferim stagii de practică sau internship pe
perioada verii pentru studenți în cadrul
următoarelor departamente:
- Lucări de Artă
- Linii c.f., exploatare feroviară și drumuri
- Lucrări civile și Instalații

- Instalații feroviare
- Topografie / Geotehnică
Avem, de asemenea,
diverse poziții pentru care poți aplica,
este suficient să ne contactezi
pentru a afla detaliile.

CE AȘTEPTĂRI AVEM
Apreciem
entuziasmul,
motivația,
abilitățile
de
comunicare și relaționare, simțul practic în abordarea
responsabilă a sarcinilor, perseverența, curiozitatea și
deschiderea spre a primi feedback.
Căutăm oameni deschiși, cu initiațivă, atitudine proactivă,
pasiune și dorintă de dezvoltare continuă.

Ne dorim colegi care apreciază munca în echipă, își
doresc să contribuie la dezvoltarea continuă a companiei
și cresc frumos împreună, bucurându-se de succesele
celorlalți și încurajându-i.

Vrem oameni care pun întrebări și cer informații, care vor să învețe și nu se tem
de nou.
Asta pentru că mai presus de orice, un internship este o experiență de învățare.
Îți oferim ocazia de a acumula experiență în timpul studiilor. În plus față de
cunoștințele practice și abilitățile pe care le dobandești, experiența practică oferă
perspective valoroase atât pentru domeniul pentru care te pregatești, cât mai ales
pentru ce urmează după finalizarea studiilor.
Dacă ți se potrivește descrierea și ți-ai dori să ne cunoști, contactează-ne! Te
așteptăm să începi o carieră de succes alături de noi!

