Începeți viitorul cu Hutchinson!
Compania Hutchinson deschide programul de susținere a studenților și proaspăt absolventilor
care doresc să dobândească experiență în diverse domenii prin oferirea unor stagii de
internship.
Dacă sunteți student în an terminal sau proaspăt absolvent și sunteți interesat să vă începeți
cariera într-un mediu profesional, alături de o echipă dinamică, entuziastă și preocupată
permanent de dezvoltarea angajaților, vă invităm să aplicați pentru unul dintre programele
noastre de internship.
Domeniile pentru care puteți opta în cadrul programelor de internship sunt:
•
•
•
•

inginerie de proces
achiziții
logistică
Sanatate si Securitate in Munca

Hutchinson oferă tuturor studenților cele mai bune condiții pentru desfășurarea stagiului:
• experiență practică în domeniul ales;
• îndrumarea specialiștilor Hutchinson pe toată perioada stagiului;
• posibilitatea realizării lucrării de licență;
• stagiu plătit, perioada de internship va dura 6 luni, cu posibilitate de prelungire.
• posibilitatea angajării după finalizarea stagiului de practică, în limita locurilor disponibile
CUNOȘTINȚE MINIME
Studii
- student în an terminal sau proaspăt absolvent în domeniile (tehnic, inginerie, ASE, Relații
Economice Internaționale, mediu, sanantate si Securitate in munca)
- rezultate școlare bune
- proiecte extracuriculare (avantaj)
- participări la conferințe (avantaj)
Aptitudini & specializare
- Pasiune pentru tehnologie și producție
- Abilități excelente de comunicare
- Spirit de echipă și abilități de relaționare excelente
- Dorință de a învăța, de a progresa și atitudine orientate spre succes
- Inițiativă
- Capacitate de analiză și rezolvare de probleme
- Gândire logică

DESCRIERE COMPANIE
Suntem o companie franceză, parte a grupului HUTCHINSON, care la nivel mondial are peste
30 000 de angajați, companie deținută de Grupul petrolier TOTAL.
Încă din anul 2007 când am demarat activitatea de la Brașov, am fost într-o continuă dezvoltare,
efectivul evoluând în prezent la 1000 de angajați.
Producem piese pentru industria auto pentru diverse aplicații de etanșeizare, izolare fonică și
antivibrații : piese din cauciuc, piese din cauciuc cu/fără inserții metalice, piese din spumă
poliuretanică, sau din materiale compozite. Avem 4 activități de producție, 3 orientate pe
industria automotive: piese antivibrații: suport motor, legături la sol, suport eșapament, suport
cutie viteze; piese etanșeitate de precizie: sistem de frânare, filtrare, răcire, garnituri radiatoare;
piese etanșeitate de caroserie: chedere, culise și o activitate care se adresează industriei
aeronautice: piese pentru etanșare sistem de ventilație aeronave.
CUM VĂ PUTEȚI ÎNSCRIE?
Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până
la data de 15 ianuarie 2015, la adresa de e-mail: rodica.istrate@hutchinson.fr. Vă rugăm
menționați în subiectul mesajului: Internship și Domeniul pentru care aplicați.
Evaluarea cererilor primite se va face cu respectarea principiului confidențialității și al egalității
de sanse. Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt
selecționate pentru interviu.
Procesul de selecție va consta în interviuri, teste și un centru de evaluare.
Pentru detalii suplimentare puteti suna la 0268 407 000 - persoana de contact :
Rodica Istrate, Resurse Umane.
Echipa Hutchinson vă dorește mult succes și vă așteptăm să vă începeți viitorul alături de noi!

