
CALENDAR Fabrica Bosch Cluj
Luni, 04.04.2022

10:00 - 11:30 Tips and tricks for a succesful interview | Online
Știai că un recruiter se uită aproximativ 6 secunde peste un CV înainte să își formeze o idee despre persoană? Dar
sigur știi că prima impresie contează. În acest workshop vei discuta direct cu persoane care se ocupă de recrutare în
Bosch și îți vor spune exact cum să faci să te descurci la următorul interviu!

Procesul de recrutare @ Bosch 
Întocmirea unui CV
Cum te pregătești înainte de un interviu

Programe pentru studenții și absolvenți
Q&A

Vineri, 08.04.2022

08:30 - 12:00 Open days at Cluj Plant IIRMP | Bosch Cluj Plant 
12:30 - 16:00 Open days at Cluj Plant ARMM | Bosch Cluj Plant

Vino să cunoști experții Bosch în mediul lor de lucru. Vei afla cu ce ne ocupăm într-un mod interactiv, vei afla ce 
poziții ți se potrivesc și vei cunoaște persoanele care îți pot deveni colegi!

Prezentarea fabricii: producție, laborator, atelier
Prezentarea activității
Discuții cu experți

Oportunități de job-uri
Q&A

Marți, 05.04.2022

11:30 - 12:30

17:00 - 18:00 Work #LikeABosch: Junior Managers Program. Designed for future leaders | Online

Work & Study #LikeABosch: Bright Program. Designed for students | UTCN Barițiu, Sala H21
Ce zici de o balanță perfectă între învățarea pe băncile facultății și experiența profesională în Fabrica Bosch Cluj? 
Acest program este o oportunitate excelentă pentru studenții care doresc să integreze învățarea academică teoretică 
cu traininguri și experiență profesională practică @ Bosch Cluj Plant. Nu îți face griji, vei avea timp și de distracție!

Prezentarea programului
Aplicarea rapidă în program

Beneficii: bursă și salariu
Q&A

Joi, 07.04.2022

10:00 - 11:00 Work & Study #LikeABosch: Bright Program. Designed for students | UTCN Muncii, Aula Centenar
Ce zici de o balanță perfectă între învățarea pe băncile facultății și experiența profesională în Fabrica Bosch Cluj? 
Acest program este o oportunitate excelentă pentru studenții care doresc să integreze învățarea academică teoretică 
cu traininguri și experiență profesională practică @ Bosch Cluj Plant. Nu îți face griji, vei avea timp și de distracție!

Prezentarea programului
Aplicarea rapidă în program

Beneficii: bursă și salariu
Q&A

Tinerii cu potențial excepțional trec prin JMP și ajung în roluri de lideri în Bosch. În acest program, ai un plan
individual de training, expunere la diferite oportunități, și ghidaj de la mentori experimentați.

Procesul de recrutare
Beneficii

Povestile de succes
Oportunități

Miercuri, 06.04.2022

10:00 - 11:00 Work #LikeABosch: Sprint Program. Designed for graduates | UTCN Muncii, Aula Centenar
Ești aproape de finalizarea studiilor, vrei să te angajezi, dar nu ai experiență? În programul Sprint facilităm asimilarea 
rapidă a cunoștințelor practice necesare pentru dobândirea unei poziții full-time în Fabrica Bosch!

Prezentarea programului
Aplicarea rapidă în program

Beneficii
Q&A

Săptămâna 1
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