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TRAININg ON-THE-JOB TRAININg OFF-THE-JOB

UN START PERFECT ÎN CARIERA TA ARE NEVOIE DE TREI PILONI
Acest program de mastership cuprinde: Training on-the-job, Proiecte mastership, Training off-the-job

Etapele proiectului
În perioada 07 - 31 mai 2018:
1. Intră în secțiunea, http://cariere.miele.ro/, creează-ți cont și completează-ți  CV-ul. E important ca CV-ul 

să fie cât mai detaliat, să conțină informații despre rezultatele școlare (media de absolvire a anilor de 
studiu), proiecte în care ai fost implicat, stagii de practică la care ai participat, activități extra-curriculare 
sau de voluntariat, etc.

2. Din secțiunea Posturi disponibile aplică pentru poziția de Mastership vizată (în aria de Software Develop-
ment, în aria Tehnică sau în aria Administrativă). 

Aplicanții selectați pe baza CV-ului vor fi invitați să participe la un videointerviu. Persoanele selectate în 
urma videointerviului vor participa la un program de evaluare de tip assessment center, desfășurat pe par-
cursul unei zile. În urma acestui Assessment center, cei mai buni participanți vor avea șansa de a lucra timp 
de un an în fabrica noastră din Brașov.
Pe parcursul programului de Mastership persoanele selectate își vor desfășura activitatea conform unui 
plan de dezvoltare și activități, care cuprinde stagii de pregãtire în toate departamentele companiei noastre.
Pe durata programului, participanții vor beneficia de pachet salarial, cursuri specifice și programe de dez-
voltare profesională.

Criterii de eligibilitate:
 f Absolvent facultate - 2018 sau masterand al uneia dintre următoarele facultăţi: Inginerie Electrică și 
Stiinţa Calculatoarelor, Electrotehnică, Ştiinţe Administrative, Design de Produs și Mediu, Matematică – 
Informatică, Inginerie Tehnologică și Management Industrial ;

 f Media anilor de studiu, de preferat, minim 8;
 f Foarte bune cunoștințe de limba engleză; limba  germană constituie un avantaj.

TRAININg ON-THE-JOB

Repartizarea în diferite 
departamente sau arii 

ale companiei

Planificarea flexibilă 
a sarcinilor / activităţilor

Suport acordat de Departamentul 
Resurse Umane

Training & Development

Implicarea în proiecte 
interdepartamentale
în cadrul companiei

Calificare individuală

Training în echipă

Cursuri tehnice

Evaluarea rezultatelor obţinute

PROIECTE MASTERSHIP TRAININg OFF-THE-JOB

Etape selecție program

7 - 31 mai 2018 Perioadă deschisă aplicării pentru program și preselecție aplicanți

11 - 15 iunie 2018
Program de evaluare desfășurat  

pe parcursul unei zile – Assessment Center

18 - 30 iunie 2018 Selectarea participanților

31 iulie 2018 Prima zi de lucru la Miele

Bun venit la Miele!


