L’Oreal
BrandStorm – COMPETITIE de proiecte pe tema L’Oreal Men Expert


Cum echivaleaza practica? Primelor 30 de echipe inscrise (o echipa este formata din 3
studenti, nu neaparat toti de la CSIE) li se va echivala participarea la competitie cu stagiul
de practica. Acestor student li se va desemna un tutore de la L’Oreal, care va intocmi
aprecierea din partea firmei necesara la colocviu.

ATENTIE:
DATA LIMITA DE INSCRIERE PE www.brandstorm.loreal.com ESTE 26 FEBRUARIE!!!


Anul acesta competitia vine in plus fata de anii anteriori cu un challenge pe partea de TECH,
oferind astfel sansa si specializarilor tehnice sa ia parte la competitie si sa vina cu o idee
inovatoare.

 pot lua parte la competitie studenti si masteranzi din orice an de studiu,indiferent de
universitatea in care studiaza;
 pot participa la competitie doar in echipe de cate 3 membri;
 concureaza cu o idee inovativa pe TECH sau/si pe BRAND, pe care o sumarizeaza
intr-un PPT de 3 slide-uri
 competitia are 3 etape: la nivel national, regional si international.
 Studentii vor primi efectiv studiul de caz la care vor trebui sa lucreze, iar competitia
va dura cu totul 6 luni.
Castigatorii la nivel regional vor merge la Paris pentru sustinerea ideilor si daca vor
castiga premiul cel mare, vor intra in posesia unui voucher de calatorie in valoare de
10.000 EUR.

Raiffeisen Bank
Banca oferă mai multe traineeshipuri.


Pentrucei care vor sa faca practica in domeniul Managementului: va fi un proces de
selectie, cei care doresc sa ocupe o pozitie de manager au posibilitatea de a allege intre
toate departamentele. Traineeship-ul va dura un an de zile, studentii vor avea ocazia să
participe la întâlniri cu clientii + sedinte de board, iar la final pot ramane in organizatie pe
o pozitie de specialist si ulterior pot fi promovati direct.



IT -> totul despre aplicatiile pe care le foloseste banca



Frontoffice - > parcurg o serie de cursuri



Numar de pozitii: minim 20 de studenti care doresc strict pe partea de practica.
Mentionam pe ce domeniu ne-a rinteresa, iar în măsura în care au disponibilitate se vor
selecta pentru acele departamente.



Trebuie trimis doar CV-ul la adresa jobs@raiffeisen.ro

AVITECH/APTUS Software
http://www.aptus.ro/en/solutions-p3


Cauta 10 studenti, chiar si pentru o perioada mai mare de timp decat cea prevazuta in
planul de invatamant.



Domeniile de specialitate: aplicatii pentru supply chain, aplicatii mobile, smart city, IoT,
augmented / virtual reality.



Acorda fiecarui student 500 RON net pentru aceasta perioada de practica, urmand ca
celor mai buni dintre ei sa le facem oferta de angajare part-time. Pentru studentii din anul
terminal sau de la master bursa este mai mare.



Selectie pe baza de CV la adresa office@aptus.ro

QQInfo
Se axeaza pe Business Intelligence -> Visual Analytics->Trebuie sa se conecteze la niste baze de
date si sa le transforme in analize vizuale->Diagrame Sankey
Cui se adreseaza practica? Viitorilor consultanti de BI + oameni care sa intre in subiectul Data
Science si Modeling Data Science (pentru simularea a ceea ce se va intampla) + Dev de Mobile
Sunt disponibile minim 20 de locuri pe cele 4 directii.
Ateptarile lor sunt: dorinta de munca, dorinta de invatare, cunostinte de SQL, Excel, NetLogo.


CV si scrisoare de intentie la adresa office@qqinfo.ro



MARTI 28 FEBRUARIE ORA 15:00 Test in Amfiteatrul 3M7, Moxa



Mai multe informatii despre procesul de selectie pe



http://www.facebook.com/QQinfo/



http://QQinfo.ro/QQblog

SEERS CRM


CRM – gestiunea clientilor



Se refera la joburile de consultant.



Consultanta efectiva pe situati concrete, in proiectele curente ale firmei.



Platforma oferita de provider + mentenanta pe parte de produse.



7-10 studenti, CV la adresa office@seers.ro



Studenti de la informatica economica in primul rand, de preferat cu medii peste 8



Un plus ar fi ca acestia sa stie programare si sa aiba cunostinte de baze de date

ISIC (International Student Identity Card) Romania


www.isic.ro



20 de studenti, CV la adresa livia.ghita@isic.ro



Reprezinta un plus cunostintele in Photoshop si Wordpress.

fb: ISIC Romania

Procter&Gamble


Ca si process de selectie - Reasoning Test-ul, un test de tip GMAT



Testul se sustine la sediul P&G (aveti un model anexat!)



Puteti lua legatura cu dra Mihaela Nicola (nicola.m@pg.com) pentru sfaturi in plus pentru
a-i ajuta sa inteleaga ideea din spatele testului



8 studenti, impartiti in 2 echipe – vor avea coordonatori si cate un proiect.



Informatica economica si Cibernetica Economica



informatii la adresa nicola.m@pg.com

 Link-ul pentru inscriere este: https://goo.gl/forms/2x8ou2duurOlztXW2

MICROSOFT


departamentul de tehnologie din cadrul Microsoft Romania



2 studenti, CV la adresa radu.stefan@microsoft.com



pe langa o situatie scolara buna, sa fie implicati in activitati extracuriculare (organizatii
studentesti, grupuri de dezbateri, etc)

E-JUMP


Informatica Economica.



Proiecte pe: html/css -

php/mysql. Cunoasterea de frameworkuri (CodeIgniter,

Backbone, AngularJS) sau platforme CMS gen Wordpress/Magento


Numarul de locuri pentru internship: 2



CV pe adresa bogdan@ejump.ro , apoi interviu

INCRYS Computers


Software Development



www.incrys.com



Informatica economica, dezvolta un program pentru zona de programare.



CV la adresa marinela.vartosu@incrys.com

IT&C Infrastructure

Consulting

INTEGRAL EDU


Firma de consultanta pentru studii in strainatate



http://www.integraledu.ro/



CV la adresa diana@integraledu.co

High Tech Systems & Software


Integrated Software Solutions



Equipment and Communications



http://www.htss.ro/en/



CV la adresa delia.mandache@htss.ro

Consulting

Maintenance and support

Tap That Job


1-9 martie: perioada de inscriere



13-22 martie: interviu de selectie



Proiectul Tap That Job, marca SiSC, oferă ocazia studentilor de a se întâlni în cadrul unor
cursuri ce vor avea loc în weekend, cu unele dintre cele mai mari companii din domeniul
IT. Rezultatele se vor concretiza în internship-uri sau chiar angajări



Selectia se face pe baza unui interviu



Participarea la proiect echivalează stagiul obligatoriu de practică

