TDI Internship Program
Transdanube Industries face parte din grupul African Industries, un concern international
cu reprezentante in India, Nigeria, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, China, Ghana si
Romania.
In present Grupul detine unul dintre cele mai noi si moderne combinate din Nigeria,
proiectat pentru productia unei game largi de produse lungi pentru industria de constructii.
Combinatul este inalt automatizat si informatizat, conectat la serverul Grupului si la un sistem
ERP sofisticat, care permite procesarea datelor si luarea masurilor in timp real. Transdanube
Industries construieste un combinat metalurgic integrat de ultima generatie, pentru productia a
500.000 tone/an de otel-beton, prin prelucrarea fierului vechi, pentru piata locala si export. Cu
o valoare totală a investiției de aproximativ 220 milioane euro, proiectul Transdanube
Industries este una dintre cele mai mari investiții străine directe aflate în desfășurare în
România. Durata de executie a investitiei este de 2 ani.
Procesul de producție constă în topirea fierului vechi și transformarea lui în oțel lichid în
cuprotul electric cu arc urmat de rafinarea în cuptorul oală. Acesta va fi ulterior turnat
continuu în țagle care vor intra direct in laminor. În laminor, țaglele sunt prelucrate, în final
obținându-se oțel-beton. Tehnologia folosită este ultramodernă de la furnizori de prestigiu din
Europa (Danieli, SMS Concast).
Scopul programului de internship initiat de TDI este să aducă împreună cele două nevoi
existente: cea de punere în practică şi exersare a cunoştinţelor teoretice dobândite de student
în timpul cursurilor şi nevoia de resursǎ umanǎ cu abilităţi de utilizare a noilor tehnologii,
cunoştinţe de bază de management al proiectelor şi organizare de evenimente şi activităţi. Sa
creasca si sa instruiasca viitoarea linie de manageri si specialisti ai combinatului metalurgic
din Oltenita.
Cui ne adresam: absolventi si masteranzi in domeniul Ingineriei
Specializari: Mecanica, Eelectrica, Automatica, Inginerie Industriala si Inginerie Metalurgica
Durata: 6 luni
Data de incepere : 01.08.2012
Locatia : sediul companiei din Oltenita, Jud. Calarasi
Profilul candidatului:
-

absolventi / masteranzi in domeniul Ingineriei
rezultate foarte bune in anii de studii si recomandare din partea facultatii
abilitati de comunicare si de lucru in echipa
dorinta de dezvoltare si initiativa

-

orientare spre rezultate si gandire practica
implicarea in proiecte extra-scolare reprezinta un avantaj
cunostinte limba engleza reprezinta avantaj
cunostinte excelente de operare PC
Beneficiile programului:

-

remuneratie pe toata perioada internshipului , fiind angajat in TDI cu contract de
munca, ca si intern
acces la tehnologii de ultima generatie
oportunitatea de a lucra si a fi instruiti de specialisti cu experientade peste 20 ani in
domeniul industriei metalurgice si nu numai
dezvoltarea de noi aptitudini , acumularea de cunostinte si intelegerea mult bine a
domeniului si industriei metalurgice
posibilitatea de a fi instruit si evoula profesional intr-un mediu multicultural
training on job in unitatile deja productive ale Grupului
transport asigurat
provocari si expuneri in business timp de 6 luni cat dureaza internshipul
la finalul programului exista posibilitatea de angajare pe perioada nedeterminata in
functie de performanta

Cv-urile impreuna cu recomandarile se pot transmite pe adresa de email
office@transdanube.com sau prin fax la 0242 511 140 , cu specificatia pentru Technical
Internship (TI).
Data limita de depunere a aplicatiilor este 20.07.2012

