Kastamonu Romania este rezultatul de success al unui plan de investiții impresionant atât din
punct de vedere financiar, cât și tehnic și uman. Parte a Hayat Holding, compania Kastamonu Entegre,
cel mai mare trust turcesc din industria lemnului este unul dintre jucătorii de top din domeniu la nivel
mondial, si a preluat 98 % din acțiunile companiei Prolemn în anul 1998, de atunci a inclus compania
într-un amplu proces de diversificare și modernizare a producției.
Kastamonu Romania este unul dintre cei mai mari producători de fețe de uși (panouri din HDF
pentru uși celulare), producția anuală acoperind aproximativ 10% din cererea globală a acestei piețe.
Odată cu punerea în funcțiune in 2012 a noii fabrici de PAL, rezultat al unei investiții de 150 milioane
euro, Kastamonu Romania se poziționeaza printre cele mai importante companii producătoare de PAL
brut și melaminat din regiune.

Burse de studii si stagii de practica (2014 - 2015)
Burse de studii
Beneficii

Locuri disponibile

Conditii si criterii de
selectie

Documente Necesare





1000$ / an
Posibilitatea de a va intocmi lucrarea de practica / diploma
Oportunitati de angajare dupa absolvire



5 burse de studiu / an, oferite studenţilor de la facultăţile cu
specializari tehnice








Studenti din anul universitar II, III sau IV sau masteranzi
Media ultimului an de studii sa fie peste 8.00
Participarea anterioara la un stagiu de practica in cadrul
Kastamonu Romania
Seriozitate si dorinta de dezvoltare profesionala
Atitudine deschisa si comunicativa
Cunoasterea limbii engleze





Curriculum Vitae si scrisoare de intenţie / motivatie
Referinţe din partea unui profesor universitar
Adeverinţă cu media ultimului an universitar

Stagii de practica

Beneficii

Locuri disponibile
Conditii si criterii de
selectie

Documente Necesare

Informatii suplimentare:
KASTAMONU ROMANIA SA
Reghin, str. Ierbus Nr. 37
Email : hr@kastamonu.ro
Tel: 0265-512466
Fax: 0265-511481







Contract individual de munca - 900 RON brut / luna
Tichete de masa
Cazare si masa asigurata pentru studentii Universitatii Transilvania
din Brasov
Posibilitatea de a va intocmi lucrarea de practica / diploma
Oportunitati de angajare dupa absolvire



10 Stagii de practica platite / an







Studenti din anul universitar II, III sau IV sau masteranzi
Durata stagiului de practica este de doua luni, 8 ore / zi
Seriozitate si dorinta de dezvoltare profesionala
Atitudine deschisa si comunicativa
Cunoasterea limbii engleze





Curriculum Vitae si scrisoare de intenţie / motivatie
Referinţe din partea unui profesor universitar
Adeverinţă cu media ultimului an universitar

