
Practica de vară

Studiile presupun prea multă teorie?
Experimenteză cu noi partea practică!

Continental Automotive îţi oferă posibilitatea 
să lucrezi în domeniul automotive pe timpul 
vacanţei de vară. În afară de cunoştinţe 
practice şi îndemânare, stagiul de practică îţi 
va furniza şi informaţii utile despre mediul de 
lucru pentru care te pregăteşti. Un mentor îţi va 
sta la dispoziţie pentru întrebări sau nelămuriri 
şi se va asigura că dispui în permanenţă de 
sprijinul necesar.

Propunem în fi ecare an în jur de 100 de locuri 
de practică de vară destinate studenţilor de 
la facultăţile de Automatică şi Calculatoare, 
Electronică şi Telecomunicaţii, Electrotehnică 
şi Electroenergetică, Mecanică sau 
Matematică şi Informatică.

Dacă eşti student la una dintre aceste facultăţi 
şi vrei să îţi foloseşti cunoştinţele teoretice 
pentru a lucra la un proiect Continental 
Automotive, noi îţi oferim ocazia de a face 
între 6 şi 12 săptămâni de practică de vară 
remunerată, în perioada iulie - octombrie.

Bursă privată  

Vrei o carieră în domeniul automotive?
Fă primul pas cu bursa privată Continental!

Dacă ai rezultate bune la facultate şi treci cu 
succes de procesul de selecţie, noi îţi vom 
oferi: 
 - o bursă lunară de 550 RON timp de 9 luni pe 
an până termini facultatea, adică 4950 RON 
pe an;
 - posibilitatea să efectuezi un stagiu de practică 
de vară remunerat în cadrul companiei;  
 - posibilitatea să îţi realizezi proiectul de 
diplomă în cadrul companiei;  
 - un loc de muncă, după absolvire, conform 
pregătirii profesionale şi diplomei de licenţă 
obţinute.  

Condiţii care trebuiesc îndeplinite pentru a 
candida:
 - să fi i student în unul dintre ultimii doi ani 
de facultate la Automatică şi Calculatoare, 
Electronică şi Telecomunicaţii, Electrotehnică 
şi Electroenergetică, Mecanică sau 
Matematică şi Informatică;  
 - să ai media generală peste 8 (Sibiu) sau 
peste 8.50 (Timişoara şi Iaşi) şi să faci parte 
dintre primii 20% studenţi din grupa ta;  
- să fi i de acord cu procesul de selecţie specifi c 
locaţiei;  
 - să fi i de acord să semnezi un contract 
de bursă privată conform legii (L 376 din 
28.09.2004);  
 - să fi i de acord să te angajezi la Continental 
Automotive după absolvire şi să lucrezi aici 
pentru o perioadă de cel puţin 3 ani.

Proiecte de diplomă 

Lucrarea de diplomă – desăvârşirea 
studiilor şi cheia spre lumea profesională

Dacă ai note peste medie şi un interes 
puternic pentru tehnologia auto, te putem 
ajuta furnizându-ţi subiecte interesante pentru 
lucrarea de diplomă.

Coordonare
Găseşte un profesor care este de acord să 
îţi coordoneze lucrarea în mediu extern. Este 
posibil să modifi căm subiectul iniţial astfel 
încât să îndeplinim cererea instituţiei de 
învăţământ.

Subiect
Nu ai găsit un subiect pe placul tău pe site-
ul nostru internet? Am fi  bucuroşi să te putem 
ajuta să găseşti unul. Trebuie doar să ai o idee 
clară asupra direcţiei pe care ai dori să o aibă 
lucrarea ta sau să discuţi cu departamentul 
în cadrul căruia ai mai lucrat, daca e cazul. 
Întreabă-ţi profesorul dacă are contacte în 
cadrul companiei noastre. El te-ar putea 
ajuta să gaseşti un subiect şi va dori să te 
coordoneze în perioada în care vei lucra la 
proiect.

Lucrarea ta de diplomă va fi  supusă regulilor 
universităţii. Un contract va fi  încheiat pentru 
a reglementa relaţia dintre tine şi Continental 
Automotive pe perioada în care vei lucra la 
proiect în cadrul companiei.

Procesul de selecţie
Etape

1. Trimite un CV în engleză şi o scrisoare 
de intenţie, menţionând programul pentru 
care aplici, la career-auto-tm@continental-
corporation.com, career-auto-sibiu@
contiautomotive.com sau career-auto-iasi@
continental-corporation.com
 2. Preinterviu telefonic şi - sau teste de 
personalitate şi tehnice (poţi alege unul sau 
mai multe dintre următoarele teste tehnice: 
ANSI C, microcontrolere, ASM, Java, C++, 
Matlab/Simulink, hardware sau mecanică).  
3. Interviu.
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Dacă îţi susţii lucrarea de diplomă vara 
aceasta şi vrei să o împărtăşeşti şi cu noi, 
te invităm să o prezinţi în cadrul companiei 
şi să sărbătorim împreună terminarea 
facultăţii!
Ai studiat la Facultatea de Mecanică, 
Automatică şi Calculatoare, Electronică 
şi Telecomunicaţii, Electrotehnică şi 
Electroenergetică sau Matematică şi 
Informatică şi îţi susţii lucrarea anul 
acesta? Ne-ar face plăcere să afl ăm care 
a fost subiectul acesteia. Vino să ne-o 
prezinţi! 

Interesat? Te rugăm să trimiţi un CV în 
limba engleză însoţit de o scrisoare de 
intenţie în care să menţionezi titlul lucrării 
la career-auto-tm@continental-corporation.
com, career-auto-sibiu@contiautomotive.com 
sau career-auto-iasi@continental-corporation.
com.
Te vom invita la începutul lunii iulie să îţi 
prezinţi lucrarea unei comisii Continental 
şi vom organiza o petrecere de absolvire. 
Astfel ai ocazia de a ne convinge că 
eşti candidatul potrivit pentru unul dintre 
posturile noastre!

Prezentarea lucrării de 
diplomă @ Continental

Dacă vrei mai mult, iar cursurile, seminariile 
şi laboratoarele îţi lasă ceva timp, acceptă 
provocarea de a-ţi lansa cariera cu noi. 
Îţi putem oferi program de lucru fl exibil, 
cu normă redusă în timpul semestrului şi 
normă întreagă în vacanţe. 

Eşti pasionat de industria auto şi de 
programare, electronică sau mecanică, 
sociabil, deschis la ideile novatoare, 
vorbeşti engleza bine? Eşti persoana de 
care avem nevoie! 

Intră pe www.romania.careers-continental.
com, găseşte jobul care ţi se potriveşte cel 
mai bine şi trimite-ne CV-ul tău în engleză, 
însoţit de o scrisoare de intenţie la career-
auto-tm@continental-corporation.com, career-
auto-sibiu@contiautomotive.com sau career-
auto-iasi@continental-corporation.com.

Locuri de muncă 
pentru studenţi

Eşti pasionat de tehnică 
şi studiile nu îţi acaparează tot timpul?
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Continental Automotive România

Timişoara
Calea Martirilor nr 1; 
Str. Siemens no 1, Timisoara
Tel. 0256252322 / Fax 0256294451
career-auto-tm@continental-corporation.com

Sibiu
Str. Salzburg no 8, Sibiu
Tel. 0369433053 / Fax 0369433053
career-auto-sibiu@contiautomotive.com

Iaşi
Bd. Poitiers, no 10, Iasi
Tel. 0232307022 / Fax 0232220331
career-auto-iasi@continental-corporation.com

Continental AG România
Diviziile Automotive

Chassis & Safety, 
Powertrain şi Interior

Programe pentru studenţi


