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 Prezentare generală companie.

În contextul dezvoltării inevitabile și permanente a tehnologiei în toate
domeniile, pentru eficientizarea calității și volumului produselor
tehnologice, compania Mind Four D, oferă servicii de suport tehnic CAD,
specializat.

Mind Four D este o companie specializată în servicii de suport tehnic
(prin delegare de personal specializat la sediul clientului, sau prin
activități efectuate în sediul personal) pentru realizarea aplicațiilor CAD.
Serviciile curente oferite, sunt destinate clienților care își desfășoară
activitatea în numeroase sectoare: automotive, electrocasnice, dispozitive
extracție/distribuție de petrol/gaze naturale, aerospațiale, navale.
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 Prezentare informații perioadă practică.
Compania S.C. Mind Four D S.R.L. oferă posibilitatea efectuării unui stagiu de
practică, pentru 3 persoane, în cadrul biroului de proiectare din Brasov.
Stagiul este destinat studenților din anii terminali (Facultate/Master) în cadrul
Facultăților de Inginerie Mecanică, Inginerie Tehnologică și Management Industrial,
care doresc conturarea unei cariere în domeniul proiectării asistate de calculator.
Activitățile prezente în stagiul de practică, vor consta în implementare și/sau
dezvoltarea abilităților de proiectare CAD, folosind diverse platforme specifice.
Perioada/frecvența și subiectele abordate pe parcursul stagiului, vor fi decise, în
funcție de disponibilitatea și necesitățile candidaților acceptați, pentru efectuarea
stagiului. (Se pot dezvolta, pe parcursul stagiului, repere CAD, abordate în proiectul
de diplomă a candidaților).
La finalul stagiului fiecare candidat va primi un raport de evaluare a calităților
dobândite, care va reflecta potențialul de asimilare și dezvoltare, a cunostințelor
specifice acestui domeniu.
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 Pașii de urmat în vederea acceptării

1. Persoanele interesate pot trimite CV-urile pe adresa: info@mind4d.com
2. In urma analizării CV-urilor, persoanele selectate vor fi contactate pentru
stabilirea unui interviu, în cadrul căruia vor susține un test, pentru evaluarea
nivelului cunostințelor tehnice. Pe baza rezultatelor acestui interviu, vor fi
selectate persoanele compatibile cu posturile oferite.
3. Persoanele alese se vor prezenta pentru a doua oara, în cadrul biroului, în
vederea stabilirii volumului, frecvenței și subiectele orelor ce vor fi efectuate pe
parcursul stagiului.
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Va multumim pentru atentie!
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