INTERNSHIP STUDENTI AN TERMINAL / ANGAJARE ABSOLVENTI
Companie: QFORT-CASA NOASTRA
Domeniu: Productie-tamplarie termoizolanta
Numar posturi: 10
Vrei să faci parte din echipa noastra? Te invitam sa sustii un scurt interviu, cu unul dintre
reprezentantii companiei.
Te asteptam sa depui, online, CV-ul tau si sa descoperi oportunitatile pe care le-am pregatit
pentru tine! Suntem entuziasmati sa te cunoastem!
Nu stii daca esti potrivit pentru a te inscrie? Iata cateva elemente de care vom tine cont:







Esti student in an terminal sau ai absolvit cu succes o facultate cu profil tehnic (Inginerie
Electrica, Automatizari, Electromecanica, Mecatronica, Mecanica) si esti pasionat de
domeniul tehnic;
Esti perseverent, atent la detalii, ai initiativa, ai bune aptitudini de comunicare si
relationare;
Ai cunostinte de limba engleza-nivel avansat;
Esti in cautarea unei rampe de lansare pentru viitoarea ta cariera;
Esti sau ai fost implicat in activitati extracurriculare, ai facut voluntariat, ai avut rezultate
deosebite in timpul studiilor sau ai o experienta internationala (Work&travel, Erasmus,
etc).

Daca si tu iti doresti sa ne cunoastem mai bine si sa descoperi echipa Qfort-Casa Noastra,
poti vizita site-ul nostru www.qfort.ro si daca te-am convins sa te alaturi echipei trimite-ne CV-ul
tau pe adresa de email recrutare@casanoastra.ro
Persoanele selectate vor primi invitatia de a participa la interviu.

QFORT inseamna confort, calitate, caldura si soliditate. QFORT este o promisiune de valoare
pe care o sustinem cu argumente sigure si concrete. QFORT este marca inregistrata a
companiei Casa Noastra.
Casa Noastra este o companie 100% romaneasca, producator national de ferestre si usi
termoizolante, infiintata in anul 1995. Prin reputatia echipei de specialisti si calitatea lucrarilor
am devenit o companie de referinta in mediul economic din Romania.
Suntem o echipa dinamică și profesionistă formată din mai mult de 1500 oameni, o cifra de
afaceri intr-o continua crestere si investitii in ultimii ani de cca. 30 milioane euro, prin care
compania opereaza cea mai mare capacitate de productie de ferestre si usi din PVC si aluminiu
din Sud-Estul Europei.
Credem in oameni, in puterea lor de a invata si a progresa. Suntem o echipa care intelege ce
inseamna grija pentru client si servim interesele acestuia.

