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www.zilelecarierei.upt.ro oferte de carieră

În perioada 28 - 29 Octombrie 2020 vor avea
loc Zilele Carierei - online. Companii de
renume din vestul țării își dau întâlnire cu

studenții și absolvenții UPT în mediul online,
iar prin intermediul conferințelor vă vor

răspunde la toate întrebările. 

Accenture Industrial Software Solutions 
AJOFM

Atoss
Continental Automotive Romania 

Dosetimpex
DPR Dräxlmaier Procese de Productie Romania 

E.ON Business Services 
FLEX ROMANIA  

Hella Romania
HELPLINE ROMANIA

NETEX ROMANIA 
NOKIA Networks 
Retarus Romania

Strabag
TAKE OFF LABS

ZES Zollner Electronic 

stand virtual
oferte de carieră
conferințe online



Let's Start!
Are you ready?

28 - 29 octombrie 2020Zilele Carierei Online



Interacționează
cu angajatorii

Verifică ofertele
și opțiunile
standurilor

virtuale

Accesează siteul
www.zilelecarierei.upt.ro

Ce înseamnă Zilele Carierei Online?

Accesează siteul www.zilelecarierei.upt.ro și descoperă standurile virtuale ale
companiilor. Acestea se găsesc la secțiunea ,,Participă”

Zilele Carierei



Aderesează întrebările
tale specialiștilor prin

,,stai de vorbă”

Stand virtual
Standul virtual facilitează interacțiunea dintre tine și angajator: Poți vizualiza
ofertele, pe companii, participa la conferințe, iniția o discuție directă cu
angajatorul sau aplica pentru joburi, toate cu un singur click.

După ce ai accesat
secțiunea ,,Participă” ai

acces la standruile virtuale

butoanele vor fi active doar pe
parcursul celor 2 zile, în
intervalul 10:00 - 16:00



Conferințe online

Pe parcursul celor două zile ale evenimentului,
specialiștii companiilor vor susține conferințe pe
diverse teme de interes. 
Dă click pe conferința dorită, și vei fi direcționat
automat spre un formular de înregistrare*. Odată
completate datele, vei primi pe adresa de e-mail linkul
de conectare.

*mai puțin pentru conferințele susținute de Continental și de Hella - vei
avea acces imediat la conferință (nu e nevoie de completarea
formularului).

Intră pe
www.zilelecarierei.upt.ro și
accesează secțiunea ,,Participă”.

Verifică programul conferințelor
online.

Pregătește-ți întrebările și  intră în
direct cu angajatorii.
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28 - 29 octombrie 2020Zilele Carierei Online



Completează formularul și
primești pe mail linkul de

conectare

Zilele
Carierei
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 28 OCTOMBRIE
10:00 Percepția în conducerea autonomă - Continental 

11:00 Prezentare susținută de compania Accenture

12:00 Transformation to E-mobility DRÄXLMAIER Timișoara - Plant of
the future

13:00 SeekDiscomfort - Hella

14:00 Design optic pentru HeadUp-Display (HUD) - Continental

 29 OCTOMBRIE
10:00 Sisteme de protecţie a pasagerilor în automobilele moderne -
Continental

11:00 Making golf management easy through technology - Take
off labs

12:00 Testare, Simulare și Consultanţă privind compatibilitatea
Electromagnetică - Continental

13:00 Retarus – Pizza from the cloud

14:00 E.ON pentru studenți: GraduatE.ON și Energy Challenge

15:00 The Future X Network - Nokia

16:00 Flash Bootloader integration in platform project - Hella



We're done!

28 - 29 octombrie 2020Zilele Carierei Online

Te așteptăm la cel mai
important eveniment
de carieră online din

vestul țării. 


