Schaeffler Trainee
Schaeffler
Trainee
Tinerii absolvenţi au şansa de a se angaja imediat după absolvire!
Schaeffler România recrutează viitorii specialişti şi manageri ai
companiei pentru a-i forma şi dezvolta profesional, în calitate de
angajaţi, prin programul Schaeffler Trainee, program de excelenţă
iniţiat şi desfăşurat de Schaeffler România
În cadrul acestui program sunt formaţi viitorii specialişti ai

Cerințe pentru aplicanți:

firmei, prin alternarea studiului teoretic cu perioadele de

• absolvenți de facultate tehnică (maxim 3 ani de la

practică. Tinerii absolvenţi de facultate sau master participă la

absolvire) sau de master tehnic (maxim 1 an de la

şcolarizări susţinute de specialişti din cadrul Grupului

absolvire)

Schaeffler, iar programul poate conţine secţiuni de training
ce se desfăşoară în Germania.
Prin dezvoltarea competenţelor necesare pentru specificul
activității din Schaeffler România (Fit for the job) se asigură

• cunoştinţe bune de desen tehnic
• cunoştinţe sisteme şi tehnologii de fabricaţie
• cunoştinţe ştiinţa şi ingineria materialelor

alegerea direcţiei optime de dezvoltare a carierei pentru

• cunoştinţe Microsoft Office

inginerii debutanți, în următoarele direcţii: Engineering

• cunoştinţe limba engleză nivel avansat/mediu

Center,

• cunoaşterea limbii germane constituie un avantaj

Management

de

Proiect,

Calitate,

Industrial

Engineering, Planificare Integrată, Îmbunătăţire continuă,

Managementul Producţiei.

Cum se aplică:
Trimitere CV și scrisoare de intenție la adresa

Schaeffler Trainee
2014-2015

ISB-DezvoltarePersonal@schaeffler.com până în data de 31
iulie 2014 – prioritate la participarea în selecție în funcție de
31 iulie

teste de
specialitate,
de limbă,
psihologice

ofertă de angajare
& pregătirea
documentaţiei în
vederea angajării

Cei

mai

buni

participanți

din

program

vor

avea

oportunitatea de a efectua ultima parte a școlarizării
20 iulie
– 15
august

discuţii de
evaluare a
candidaţilor

(dobândirea competențelor speciale) în Germania, pe o
perioadă cuprinsă între 12 și 18 luni.

1 august
– 20
august

Evaluare Competente Speciale
&
Angajare finală

angajare &
start
program
Schaeffler
Trainee

3 luni Fit for
3 the job

1 iunie
2015

4 luni
31 august
2015

Schaeffler România
Marketing de Personal
Ioana Neaga
Tel. +40 268 504887
Fax +40 268 505606
E-mail: isb-dezvoltarepersonal@schaeffler.com
www.schaeffler.ro

data depunerii aplicației.
Cum se desfășoară:

1 iulie –
10 august

1 septembrie
continuare
şcolarizare cu
stagiu în
Germania
(conform
selecţiei)

depunere
aplicație
(termen limită)

finalizare
program &
start activitate
la locul de
muncă

2
5 luni

1

Competențe
Specifice &
Alegere post

Evaluare Competente
Specifice &
Alegere post optim

Competențe Generale &
Alegere direcție

Evaluare Competente
Generale &
Alegere direcție optimă

