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Luni, 04.04.2022

10:00 - 11:30 Tips and tricks for a succesful interview | Online
Știai că un recruiter se uită aproximativ 6 secunde peste un CV înainte să își formeze o idee despre persoană? Dar
sigur știi că prima impresie contează. În acest workshop vei discuta direct cu persoane care se ocupă de recrutare în
Bosch și îți vor spune exact cum să faci să te descurci la următorul interviu!

Procesul de recrutare @ Bosch 
Întocmirea unui CV
Cum te pregătești înainte de un interviu

Programe pentru studenții și absolvenți
Q&A

Vineri, 08.04.2022

08:30 - 12:00 Open days at Cluj Plant IIRMP | Bosch Cluj Plant 
12:30 - 16:00 Open days at Cluj Plant ARMM | Bosch Cluj Plant

Vino să cunoști experții Bosch în mediul lor de lucru. Vei afla cu ce ne ocupăm într-un mod interactiv, vei afla ce 
poziții ți se potrivesc și vei cunoaște persoanele care îți pot deveni colegi!

Prezentarea fabricii: producție, laborator, atelier
Prezentarea activității
Discuții cu experți

Oportunități de job-uri
Q&A

Marți, 05.04.2022

11:30 - 12:30

17:00 - 18:00 Work #LikeABosch: Junior Managers Program. Designed for future leaders | Online

Work & Study #LikeABosch: Bright Program. Designed for students | UTCN Barițiu, Sala H21
Ce zici de o balanță perfectă între învățarea pe băncile facultății și experiența profesională în Fabrica Bosch Cluj? 
Acest program este o oportunitate excelentă pentru studenții care doresc să integreze învățarea academică teoretică 
cu traininguri și experiență profesională practică @ Bosch Cluj Plant. Nu îți face griji, vei avea timp și de distracție!

Prezentarea programului
Aplicarea rapidă în program

Beneficii: bursă și salariu
Q&A

Joi, 07.04.2022

10:00 - 11:00 Work & Study #LikeABosch: Bright Program. Designed for students | UTCN Muncii, Aula Centenar
Ce zici de o balanță perfectă între învățarea pe băncile facultății și experiența profesională în Fabrica Bosch Cluj? 
Acest program este o oportunitate excelentă pentru studenții care doresc să integreze învățarea academică teoretică 
cu traininguri și experiență profesională practică @ Bosch Cluj Plant. Nu îți face griji, vei avea timp și de distracție!

Prezentarea programului
Aplicarea rapidă în program

Beneficii: bursă și salariu
Q&A

Tinerii cu potențial excepțional trec prin JMP și ajung în roluri de lideri în Bosch. În acest program, ai un plan
individual de training, expunere la diferite oportunități, și ghidaj de la mentori experimentați.

Procesul de recrutare
Beneficii

Povestile de succes
Oportunități

Miercuri, 06.04.2022

10:00 - 11:00 Work #LikeABosch: Sprint Program. Designed for graduates | UTCN Muncii, Aula Centenar
Ești aproape de finalizarea studiilor, vrei să te angajezi, dar nu ai experiență? În programul Sprint facilităm asimilarea 
rapidă a cunoștințelor practice necesare pentru dobândirea unei poziții full-time în Fabrica Bosch!

Prezentarea programului
Aplicarea rapidă în program

Beneficii
Q&A
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Luni, 11.04.2022

14:00 - 16:00 Systematic Problem Solving: Strategies and Techniques | UTCN Muncii, Aula Centenar
Zilnic, în cadrul proceselor noastre, ne lovim de diferite probleme. Noi, la Bosch, acționăm preventiv și sistematic să 
ne asigurăm că aceeași problemă nu se repetă. Alături de expertul nostru în Problem Solving vei dezvolta și tu o 
mentalitate orientată spre dezvoltare!

Workshop interactiv
Prezentarea departamentului de calitate

Surprize pe parcursul workshop-ului
Q&A

Vineri, 15.04.2022

08:10 - 11:45 Open days at Cluj Plant AC | Bosch Cluj Plant 
12:30 - 16:00 Open days at Cluj Plant ETTI, IE | Bosch Cluj Plant

Vino să cunoști experții Bosch în mediul lor de lucru. Vei afla cu ce ne ocupăm într-un mod interactiv, vei afla ce 
poziții ți se potrivesc și vei cunoaște persoanele care îți pot deveni colegi!

Prezentarea fabricii: producție, laborator, atelier
Prezentarea activității
Discuții cu experți

Oportunități de job-uri
Q&A

Marți, 12.04.2022

11:00 - 15:00 Automotive Tech Day | Clădire Laboratoare UTCN Observatorului nr. 2, Hol parter
Știm că ai foarte multe cursuri și seminarii, așa că ne luăm colegii, echipamentele și venim noi la Universitate! Vei vedea 
cum am automatizat procesele din logistică, cum ne ajută un robot în mentenanță, ce piese producem și multe altele!

Prezentarea tehnologiei și departamentelor fabricii
Prezentarea job-urilor disponibile

Activități cu experții noștri
O mică surpriză din partea noastră

11:00 - 15:00

Automotive Tech Day | UTCN Muncii, Bosch Corner

Știm că ai foarte multe cursuri și seminarii, așa că ne luăm colegii, echipamentele și venim noi la Universitate! Vei vedea 
cum am automatizat procesele din logistică, cum ne ajută un robot în mentenanță, ce piese producem și multe altele!

Prezentarea tehnologiei din fabrică
Prezentarea job-urilor disponibile

Activități cu experții nostri
O mică surpriză din partea noastră

Joi, 14.04.2022

13:00 - 14:00 Quality Mindset: People and Methods | UTCN Muncii, Aula Centenar
Punem mare accent pe calitate în Bosch. Dacă și pentru tine calitatea este la fel de importantă, îți vei dori să
participi la această sesiune, în care echipa de calitate îți va prezenta departamentul lor, cu ce se ocupă, metode și 
tehnici, și mai ales cum poți să faci parte din echipa lor!

Prezentarea departamentelor de calitate
Sfaturi de carieră

Q&A

Miercuri, 13.04.2022

11:00 - 12:30 Meet Bosch Cluj Plant Leaders - Automotive, Industrial Engineering, Robotics and Production
Management, Materials Engineering | UTCN Muncii, Aula Centenar

16:00 - 17:30 Meet Bosch Cluj Plant Leaders - Automation and Computer Science, Electronics and
Electrical Engineering | UTCN Barițiu, sala F14

Vino să afli povestea de succes a unor leaderi din Bosch Cluj Plant. Invitații vor prezenta departamentele pe care le 
coordonează, vor povesti despre parcursul lor profesional, provocări la început de carieră, competențe cheie pentru 
membrii echipei lor și vor face, la final, recomandări studenților sau absolvenților UTCN aflați la început de carieră.

Prezentarea departamentelor
Competențe cheie căutate

Q&A
Oportunități de job-uri

Automotive Tech Day | UTCN Muncii, Bosch Corner
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ENJOY. GROW. INSPIRE.

Learn
la Fabrica Bosch Cluj

Luni, 18.04.2022

13:00 - 14:00 Work #LikeABosch: Sprint Program. Designed for graduates | UTCN Barițiu, Amfiteatrul 41
Ești aproape de finalizarea studiilor, vrei să te angajezi, dar nu ai experiență? În programul Sprint facilităm asimilarea 
rapidă a cunoștințelor practice necesare pentru dobândirea unei poziții full-time în Fabrica Bosch!

Prezentarea programului
Aplicarea rapidă în program

Beneficii
Q&A

Marți, 19.04.2022

10:00 - 11:00 Quality assurance for suppliers | UTCN Muncii, Aula Centenar
În echipa de Purchasing Quality Assurance 50% din asociați au promovat din programul de Working Student. Vino să 
afli ce reprezintă echipa PQA și cum poți ajuta la creșterea procentului! Vei discuta cu doi colegi, foști studenți UTCN, 
care acum lucrează împreună la dezvoltarea echipei.

Prezentarea departamentului
Oportunități

Sfaturi de carieră
Q&A

Miercuri, 20.04.2022

10:00 - 11:30 Workshop: What’s behind our motivation? | UTCN Muncii, Aula Centenar 
14:00 - 15:30 Workshop: What’s behind our motivation? | ClujHub Central, Sala Blue

Dezvoltarea profesională și personală a asociaților este un principiu de bază în mentalitatea Bosch. Alături 
de specialistul nostru în Learning & Development vei vedea ce anume te motivează în activitatea ta, și vei 
afla, totodată, cum contribuie acest lucru la dezvoltarea ta personală și profesională!

Workshop interactiv
Activitate de learning & development

Pentru detalii privind programul:
Tel: +40 722 101-938
E-mail: George-Alexandru.Abrudan@ro.bosch.com�
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