Invitaţie
Zilele Carierei 8-9 Noiembrie
pentru studenţi şi absolvenţi,
Ediţia 2016
Stimată Doamnă/Domnule Decan,
Stimate Doamna/Domnule profesor

LUMEA SE MIȘCĂ, TU CE FACI?

Zilele carierei 8-9 noiembrie 2016

ne revine deosebita plăcere să vă anunțăm că Universitatea noastră prin Asociația Alumni Universitatea din
Oradea și Centrul de Consiliere și Servicii privind Cariera al Universităţii din Oradea in parteneriat cu Asociațiile
studenților: ASIO, ASEO, USO, ASPO, organizează

Zilele Carierei pentru studenţi şi absolvenţi
care se vor desfăşura în zilele 8 și 9 Noiembrie 2016, între orele 10.00-17.00 la Biblioteca Universității din
Oradea şi se adresează tuturor studenţilor şi absolvenţilor Universităţii din Oradea. (La târg vor participa
companii precum: Plexus, Celestica, Emerson, ISROM, CONNECT GROUP, Eberspächer Group, FAIST Mekatronic,
Raiffeisen Bank, Qubiz, Xerox, AJOFM Bihor).
În data de:
- 8 Noiembrie 6 firme vor susține ateliere tematice pentru studenți și absolvenți pe teme de carieră
- 9 Noiembrie se va desfășura Târgul locurilor de muncă și în același timp un târg de voluntari pentru
asociațiile studenților
Pe această cale, vă adresăm rugămintea să ne sprijiniți în procesul de promovare a acestui eveniment în
rândul studenţilor Facultăţii dumneavoastră (pe site-ul facultății și la aviziere) în scopul unei plasări cât mai bune
a studenţilor şi absolvenţilor noştri pe piaţa forţei de muncă.
De asemenea, vă rugăm să mobilizați studenții prin tutori să participe la acest eveniment. Unul dintre
obiectivele noastre ca instituție de formare este facilitarea accesului studenților noștri pe piața forței de muncă,
un indicator ARACIS precum și validarea programelor noastre pe piața muncii.
În speranţa că veţi sprijini iniţiativa noastră, vă mulţumim anticipat şi vă vom transmite atât prin e-mail cât și
pe hârtie materialele necesare promovării evenimentului în rândul studenţilor Facultăţii dumneavoastră.

Cu aleasă consideraţie,
Prorector,
Conf. uni. dr. Ligia BURTĂ

Președinte
Alumni Universitatea din Oradea
Paul Țop

Director CCSC,
Psiholog dr. Adriana Borza
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Program ateliere 8 Noiembrie
1. Atelier QUBIZ 11.00 -11.45 - Rolurile într-o firma de IT
2. 11.00 – 11.45 Atelier EMERSON: Opportunities in Emerson - Together, We’re
Changing the World!
Descriere: Imagine being surrounded by a team of intelligent, driven and passionate
innovators all working toward the same goal using the latest technology and tools — to
create groundbreaking solutions that leave our world in a better place than we found it.
3. 10.00-11.45 Atelier FAIST: Drumul pe care il parcurge un inginer de succes in
compania FAIST Mekatronic. Va invitam la o prezentare interactiva, unde ai ocazia sa
afli cum investeste compania in afacere, in angajatii si in clientii sai pentru a crea produse
de calitate si cariere reusite.
4. 10.00- 10.45 CELESTICA: "Sharing the passion for success".Despre dezvoltare,
orientare, oportunitati și cum poti sa cresti intr-o cariera si sa ajungi la succes.
5. 12.00- 12.45 Despre Engineering, Automatizari, Solutii Mecatronice cu ISROM
6. 12.00- 12.45 PLEXUS: Plexus Products Overview – Disassembly/Assembly of some
units products

