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Comunicat de presă 
 

 
JobShop 2014, mai mult decât un târg de carieră!  
 
În perioada 30 martie - 3 aprilie 2014, Organizaţia Studențească BEST din cadrul Universității 
Tehnice din Cluj-Napoca, organizează la Casa de Cultură a Studenților, cea de - a XX-a ediție a 
târgului de carieră JobShop.  
JobShop se adresează studenților Universității Tehnice din Cluj-Napoca, precum si studenților 
din celelalte universităţi clujene. Evenimentul reunește anul acesta 25 de companii din 
diverse domenii:  Inginerie Electrică, IT, Construcții Civile,  Construcții de Mașini, Industria 
Petrolieră și altele.  
Scopul manifestării este de a oferi studenţilor şi absolvenţilor din învățământul superior 
cunoștinţele şi informaţiile necesare startului în carieră, iar companiilor angajatoare 
oportunitatea de a recruta tineri specialişti.  
 
Programul târgului 
 
* JobShop 2014 debutează duminică, 30 martie, prin desfăşurarea conferinţei "Cum să ajungi 
intern la o companie de succes?", susținută de Sebastian Crișan, fost angajat la Facebook și 
Microsoft. Conferinţa este urmată de un workshop pe tema CV-urilor profesionale, menit să îi 
învețe pe studenți cum să-și pună în evidență cunoștințele si aptitudinile în fata 
reprezentanților companiilor pe care îi vor întâlni în zilele următoare și în viitor.  
 
* Luni, 31 martie și marți, 1 aprilie 2014  companiile participante la JobShop își vor expune 
standurile cu propunerile de angajare oferite studenților, unde vor fi prezentate 
oportunitățile legate de practica profesională, internship-uri și locuri de muncă. Studenții  au 
posibilitatea de a interacționa direct cu mediul profesional prin prezentările făcute de firmele 
Fortech, National Instruments, Betfair, Schlumberger și Emerson, vizite la companiile HP 
Software, ISDC și Steelcase, precum și prin  workshop-uri oferite de Tenaris și Betfair. 
 
* În zilele de miercuri 1 aprilie și joi, 2 aprilie 2014  firma Schlumberger, unul dintre cei mai 
mari furnizori de servicii în industria de petrol şi gaze, oferă studenților posibilitatea de a 
participa la un interviu în urma căruia pot obține un job sau internship în străinătate.  
 
 
 
 



 

 

Evenimente speciale la JobShop 2014 
 
BACo - BEST, Academics and Companies 
BACo este o masă rotundă în cadrul căreia se vor reuni reprezentanti ai Universitătii Tehnice 
din Cluj-Napoca, ai companiilor și ai studenților.  
 
CoolJobs - cariere de succes 
În cadrul acestei sectiuni, reprezentanți de seamă din diverse domenii vor veni în fața 
studenților pentru a le vorbi despre parcursul în viitoarea cariera profesională. Prezentările 
vor avea loc miercuri, 2 aprilie 2014 în a doua jumătate a zilei. 
 
Mai multe detalii, precum si programul complet al activităților JobShop 2014 se regăsesc la 
adresa: cluj.jobshop.ro. 
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