Esti inginer de profesie?
Nu te limita la a face ceva obisnuit.
Incearca ceva extraordinar.
Provocari demne de abilitatile tale.
Suntem Prysmian Grup, proiectant si producator de nivel mondial in domeniul cablurilor de
energie si telecomunicatii. Pentru noi, a produce inseamna totul. Nu este doar o parte a ceea
ce facem, este scopul principal al afacerii noastre. Din acest motiv privim inginerii nostrii ca
baza a companiei noastre. Reusim sa imbunatatim viata persoanelor care traiesc in
comunitati din intreaga lume prin furnizarea energiei utilizand cea mai avansata tehnologie,
si prin proiecte de infrastructura in domeniul comunicatiilor. Tu probabil nu ai auzit de noi,
dar cu siguranta cunosti unele din proiectele in care am fost implicati. De la Marele Premiu
de Formula 1 al statului Singapore si reteaua Nationala pentru comunicatii in banda larga a
Australiei, la celebrul Burj Khalifa din Dubai, care este cea mai inalta structura construita de
om din lume, suntem mandri de realizarile pe care le avem. Cu noile proiecte international
pe care le dezvoltam, ne dorim ca echipa noastra sa creasca. Esti pregatit pentru aceasta
provocare?
Descopera posibilitatea de a lucra pentru una din cele mai mari companii din lume in
domeniul infrastructurii de distributie a energiei si a sistemelor de comunicatii.
Cautam profesionisti cu experienta de
3-5 ani pentru urmatoarele
pozitii:







inginer de proces
inginer de mentenenta
inginer planificare
inginer calitate
inginer de produs

Cerinte :







absolvent al unei facultati tehnice
engleza – nivel avansat
abilitati de lucru in echipa
initiativa
pasiune pentru domeniul industrial.

Desfasurarea Programului?
Vei avea atat sansa sa te pregatesti pentru viitor din prima zi cand ti se va atribui un rol activ
in una din cele mai mari fabrici, un salariu motivant, cat si un program special de pregatire
care te va ajuta sa intelegi mai bine domeniul in care ne desfasuram activitatea. Activitati
desfasurate in cadrul:





Introducere in Grupul Prysmian – doua saptamani de pregatire la sediul central din
Milano .
Prezentarea Rolului – un program de specializare de doua luni ce se desfasoara local, si
include pregatirea pentru rolul pentru care ai fost selectat. Vei avea de asemenea ocazia sa
intri in contact si cu alte domenii ale afacerii noastre.
Dezvoltarea abilitatilor – vei petrece doua saptamani in Mudanya, Turcia, in cadrul celei
mai noi Academii de Productie a Grupului Prysmian, unde vei fi ajutat sa iti imbunatatesti
abilitatile.




Lucrul in echipa – vei fi implicat intr-un proiect six sigma si vei lucra in cadrul unei echipe



Plan de dezvoltarea carierei – ti se va prezenta un plan care se va desfasura pe o
perioada de patru ani, ce te va ajuta sa te dezvolti profesional.

Atribuirea unui mentor – vei fi indrumat de un specialist din cadrul companiei si vei
invata din experienta acestuia.

Pentru mai multe detalii vizitati : http://prysmiangroup.com/makeit

Nu te limita la a face ceva obisnuit. Incearca ceva extraordinar.

