Schaeffler Trainee 2016-2017
Schaeffler România oferă tinerilor talentați şansa de a începe o carieră, angajându-se
într-o companie de prestigiu imediat după absolvire!
Prin programul Schaeffler Trainee există posibilitatea de a te forma şi dezvolta
profesional ca viitor specialist şi/sau manager al companiei.
Programul Schaeffler Trainee este un program de excelenţă ce durează minim 1 an, fiind
iniţiat de Schaeffler România şi având stagii de pregătire în ţară şi în Germania.
Prin programul Schaeffler Trainee sunt formaţi viitorii specialişti şi
manageri ai firmei, prin alternarea studiului teoretic cu perioadele
de practică. Tinerii absolvenţi de facultate sau master participă la
cursuri susţinute de specialişti din cadrul Grupului Schaeffler.
Programul Schaeffler Trainee dă posibilitatea tinerilor absolvenţi
să-şi aleagă direcţia de carieră, într-unul dintre domeniile:
Engineering Center, Managementul Producţiei, Calitate, Industrial
Engineering, Planificare Integrată, Îmbunătăţire Continuă.

Cerințe pentru aplicanţi:
• absolvenți de facultate tehnică (maxim 3 ani de la absolvire)
sau de master tehnic (maxim 1 an de la absolvire)
• cunoștințe solide de inginerie (desen tehnic, sisteme şi
tehnologii de fabricație, știința și ingineria materialelor)
• persoană comunicativă și creativă
• abilitatea de a învăța și aplica rapid lucruri noi
• persoană dinamică, orientată spre rezultate

Cei mai talentaţi trainee vor avea oportunitatea de a continua
ultima parte a școlarizării (dobândirea competențelor speciale) în
Germania, pe o perioadă cuprinsă între 12 și 18 luni.

• gândire logică şi structurată
• cunoștințe Microsoft Office
• cunoştinţe limba engleză nivel avansat/mediu

Cum se aplică:

• cunoaşterea limbii germane constituie un avantaj

Trimitere CV și scrisoare de intenție, ambele în limba engleză și
copie după diplomă sau adeverință de licență, la adresa ISBDezvoltarePersonal@schaeffler.com până în data de 15 iulie 2016.

Cum se desfăşoară programul Schaeffler Trainee:
Calendarul Programului Schaeffler Trainee
2016-2017

Final program Trainee în România
Evaluare Competenţe Speciale &
Angajare finală

3 luni
(iunie-august 2017)

(februarie-mai 2017)

(septembrie 2016ianuarie 2017)

2
1

Competențe
Specifice &
Alegere post

4 luni

5 luni

3

Fit for
the job

Competențe Generale &
Alegere direcție

depunere
aplicație
(termen limită)

15 iulie
2016
Evaluare Competenţe
Specifice &
Alegere post optim

Evaluare
Competenţe
Generale &
Alegere direcție
optimă

teste de
specialitate,
de limbă,
psihologice

ofertă de angajare
& pregătirea
documentaţiei în
vederea angajării

până la
1 august
2016

1 august
–
20 august
2016

20 iulie
–
7 august
2016

discuţii de evaluare
a candidaţilor

1 septembrie
2016

Start program
finalizare program
& start activitate
la locul de muncă)

angajare &
start program
Schaeffler
Trainee

31 august
2017
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1 octombrie
2017

continuare pregătire cu
stagiu în Germania
(conform selecţiei)

