INTERNSHIP
Pasionat de inginerie? Electroalfa te așteaptă în programul de internship
din această vară!
Electroalfa organizează un nou program de internship de vară dedicat
studenților, masteranzilor și absolvenților de proﬁl tehnic și economic.
Tinerii care doresc să acumuleze experiență prac că în domeniul
ingineriei electrice, automa zări, inginerie mecanică sau
management-marke ng sunt așteptați să aplice pentru un loc în echipa
internilor Electroalfa.
Dacă vrei să înveți cum se proiectează echipamentele electrice sau
confecțiile metalice și să contribui chiar la realizarea lor, Electroalfa
ți-a pregă t câteva provocări în care merită să te implici.
Dorința de a învăța, entuziasmul, a tudinea proac vă, spiritul de echipă
și interesul față de domeniul ingineriei te pot ajuta să devii candidatul
ideal.
Care sunt beneﬁciile par cipării?
• Vei ﬁ remunerat
• Vei lucra într-un cadru de lucru profesionist în fabrici cu
tehnologii moderne
• Vei avea oportunitatea de a te dezvolta profesional alături de
o echipă de specialiș
• Vei dobândi experiență în proiectare electrică sau mecanică,
planiﬁcare, producție, derulare proiecte
• Vei obține referințe valoroase din partea companiei
• Vei putea aplica pentru o bursă privată de studiu în cadrul
programul “Fabrica de Excelență” derulat de fundația companiei
• Vei avea asigurate serviciile de cazare și masă dacă nu ai
domiciliul în Botoșani
Ce vei face în cadrul internship-ului?
• În funcție de specializare, vei ﬁ locat într-un departament
de proiectare unde vei ﬁ implicat în ac vitățile zilnice ale unui
inginer
• Vei face cercetare, vei colecta informații și vei învăța cu
ajutorul unui tutore, dar și pe cont propriu programe interne de
proiectare (Solid Works, E-Plan)
• Vei putea studia procesele speciﬁce business-ului (ofertare,
proiectare, lansare, producție, etc.)
• Vei putea realiza mici proiecte tehnice (analiză cereri de
ofertă, desene tehnice de producție, veriﬁcare conformități între desenul

tehnic și produsul lansat în producție, asistare și colaborare cu
operatorii din producție de pe liniile de asamblare- montatori sau
electricieni)
Cine suntem?
• Un brand puternic românesc
• Integrator de soluții în industria energe că națională și
internațională
• O echipă dedicată cu peste 450 oameni
• 3 fabrici moderne în Botoșani (echipamente electrice,
confecții metalice, posturi de transformare compacte)
• Birouri de proiectare în Botoșani, Iași, Bucureș , Alexandria
și Chișinău
• Centru de Cercetare- Dezvoltare propriu
• Prezență la nivel național și internațional (Europa, Orientul
Mijlociu, Africa, Asia)
Ce facem?
• producem echipamente electrice de medie și joasa tensiune,
confecții metalice
• realizăm lucrări de antreprenoriat în instalații electrice
complexe
• oferim servicii de inginerie specializată
Despre programul de internship de vară 2017:
Număr de locuri disponibile: 10 (proﬁle: inginerie electrică și mecanică,
automa zări, management-marke ng)
Locul desfășurării internship-ului: Botoșani (proiectare electrică și
mecanică, management-marke ng), Iași (automa zări)
Perioada de desfășurare: 3 iulie – 5 august 2017
Înscriere: trimite-ne CV-ul tău la adresa
jobs@electroalfa.ro<mailto:jobs@electroalfa.ro> până la data de 10 iunie
2017
BURSE PRIVATE DE STUDIU FABRICA DE EXCELENȚĂ
Programul de burse Fabrica de Excelență, organizat de Fundația Alfa,
Suﬂet și Energie, revine cu ediția 2017-2018. Programul se adresează
studenților și masteranzilor care urmează cursurile facultăților de proﬁl
tehnic și economic, oferindu-le burse private de studiu, dar și
posibilitatea de a efectua un program de internship în cadrul grupului de
ﬁrme Electroalfa.
Tinerii interesaţi de programul Fabrica de Excelență își pot depune un
dosar de candidatură până la data de 10 iunie 2017. Regulamentul

programului, criteriile de înscriere și conținutul dosarului pot ﬁ
accesate pe site-ul www.funda aalfa.ro <h p://www.funda aalfa.ro>. Lista
bursierilor va ﬁ publicată în luna octombrie 2017.
Fundația Alfa, Suﬂet și Energie derulează ac vități de responsabilitate
socială ale grupului de ﬁrme Electroalfa, având ca membrii fondatori
familia Gheorghe și Mioara Ciubotaru. Ac vitatea fundației include
proiecte educaționale, sociale și culturale.

