
Incepe-ti cariera 
la Zollner

Găsește-ți locul de muncă potrivit pentru tine la
ZES Zollner Electronic S.R.L.

Bene�cii:

• oferim formare și cali�care profesională pentru candidaţi talentați,
• creşterea work appeal-ului,
• facilitarea inserţiei pe piaţa muncii,
• mai bună cunoaştere a cerinţelor reale ale angajatorilor, în termeni de competenţe şi abilităţi,
• cunoaşterea dimensiunii reale a pieţei muncii, a dinamicii pro�lurilor ocupaţionale şi a 
    diversităţii activităţilor 

Ne aflăm permanent în căutare de candidaţi motivaţi. Vă oferim un loc de muncă sigur într-o atmosferă plăcută, 
unde fiecare candidat are șansa să-și dezvolte o carieră de succes.

INVESTIM ÎN ANGAJAȚI, INVESTIM ÎN VIITOR!

Angajăm personal 
în următoarele 
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SOLUŢII PENTRU IDEILE TALE

www.zollner.ro



Permanent oferim formare și cali�care profesională pentru tineri talentați.  Astfel asigurăm 
pentru viitor competența de specialitate. Numeroși studenți și masteranzi ne sunt astăzi colegi. 

Azi student, mâine coleg!

DIVERSITATEA NOASTRĂ ESTE O OPORTUNITATE PENTRU TINE!

OPORTUNITĂȚI PENTRU STUDENȚI ȘI ABSOLVENȚI

Intră în contact cu un mediu de lucru profesionist, într-o companie internațională care se 
numără pe plan mondial printre primii 15 furnizori de servicii EMS în domeniul serviciilor 
mecatronice, având un trecut plin de succese de peste cinci decenii.

Alătură-te echipei noastre și aplică practic cunoștințele acumulate în anii de studiu. 
ZES Zollner Electronic organizează stagii de Internship, Program de practică pentru 
licență și masterat în ariile: Inginer Calitate, Inginer Sistem de Testare, Manufacturing 
Engineer, Hardware Design Engineer, Embedded Software Engineer, PCB Layout 
Designer, Expert Calitate.

Pe parcursul programului Internship și a stagiului de practică, studenții selectați își vor 
desfășura activitatea în cadrul departamentului de interes.

        Vei a�a:
• Cum se lucrează într-o companie internaţională
• Care este ramura noastră de activități: electronică industrială; tehnică   
 feroviară; automotiv; tehnică medicală; aviație; metodă de măsurare; tehnică  
 de birou și tehnică de date; bunuri de larg consum; telecomunicații
• Care sunt tehnologiile care ne stau la dispoziție în fabrica din Satu Mare
• Care sunt condiţiile de lucru, atmosfera din companie şi din echipa în care vei  
 � integrat
• Care sunt principiile �xe și valorile tradiționale pe care le promovăm

 Cerințe:
• Studenți care termină anul  II. sau III. la Facultatea de Electronică, Telecomunicații 
 și Tehnologia Informației
• Noțiuni de programare în: C/C++;  înțelegere procese;  noțiuni de electronică  
 IPC,  lipire, scheme electrice
• Cunoștințe de limba engleză

SOLUŢII PENTRU IDEILE TALE

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV la adresa de e-mail cariera@zollner.ro , sau să le depună la 
locaţiile firmei noastre din: Păulești, Str. Principală Nr. 16 sau  Satu Mare, Parc Industrial Sud  Nr 10. 

Informaţii la nr de tel: 0361-403-760,  0361-403-893

www.zollner.ro


