Regele/Regina internship-urilor: Trainee
Programele de trainee de la Continental dau posibilitatea studentilor de a se lansa cel mai mult in cariera.
Majoritatea trainee care au terminat acest program au ajuns in functii de management sau daca nu in pozitii mult
mai inalte.
Este un program international prin care urmatorii trainee vor lucra/invata atat in locatia noastra cat si in una din alte
tari dupa care vor fi angajati full time. Descrierea job-ului se poate regasi accesand link-urile urmatoare.
Pentru aceste 3 pozitii de trainee avem nevoie de cea mai mare promovare intrucat este ceva cu totul special fata
de un internship normal.
 eXplore Tires - Controlling Trainee https://www.continentaljobs.com/index.php?ac=jobad&id=1605129&jobId=194965BR
 eXplore Tires – Engineering Trainee https://www.continentaljobs.com/index.php?ac=jobad&id=1603829&jobId=185670BR
 eXplore Tires - Manufacturing Trainee https://www.continentaljobs.com/index.php?ac=jobad&id=1603827&jobId=168818BR
Am atasat si un mic testimonial de la colegii care au terminat acest program (poate ajuta in formularea campanii de
promovare).
De asemenea am atasat si niste vizualuri care pot fi folosite ca imagini pentru promovarea job-urilor.
Programe de internship
 HR Internship https://www.continental-jobs.com/index.php?ac=jobad&id=1627122&jobId=200258BR
 Six Sigma Internship https://www.continental-jobs.com/index.php?ac=jobad&id=1551205&jobId=190231BR
 Production Internship https://www.continentaljobs.com/index.php?ac=jobad&id=1626756&jobId=200138BR

Programul de Manufacturing Trainee este un program de 18 luni care te va introduce în lumea anvelopelor, printr-o activitate
de job-rotation în toate departamentele companiei, pentru a întelege procesul de colaborare dintre acestea.
Ce presupune programul?









Un mentor alocat care te va ajuta să te integrezi ușor în program și în echipele de lucru;
Introducere în procesele de producție, tehnologiile cauciucului, fluxul materialului și componentele pentru a obține
cunoștințe operaționale aprofundate despre procesul de producție;
Integrare și evaluare prin experiențe practice: proiecte de fabricație / inginerie în cadrul uzinei;
Implicare locală dar și regională prin colaborarea cu ceilalți trainee din alte locații;
Expunere pentru 1/2 lună la departamentul de marketing și vânzări al companiei pentru a obține un overview complex
asupra business-ului și a înțelege care sunt responsabilitățile acestui departament;
Experiență cu vânzarea directă la un magazin de anvelope în timpul vizitelor clienților;
Program de lucru de 8h, dar și flexibil în funcție de nevoie;
În ultimele 6 luni ale programului trainee-ului îi este alocată o poziție vacantă în fabrică (în zona de producție sau calitate).

Ce avantaje ai ca și trainee în cadrul Continental?









Program de integrare într-o echipă profesionistă, tânără și dinamică;
Salarii competitive (bazate pe performanță);
Beneficii de sanatate (asigurări private de sănătate și de viață, activități sportive etc.);
Oportunități de dezvoltare profesională (în domeniul tehnic și managerial);
Program de lucru flexibil;
Stabilitate;
Mediu de lucru internațional și posibilitatea de a călători;
Pachet de relocare pentru nerezidenții din Timișoara.

Profilul unui trainee la Continental:






Să aibă un background universitar în inginerie (mecanică, industrială, chimică, electrică);
O persoană cu experiență interculturală obținută prin stagii internaționale sau în timpul semestrelor la o universitate din
străinătate;
Să dețină abilități interpersonale și de comunicare puternice;
Abilitate puternică în gândirea analitică / structurată;
Vorbește fluent limba engleză.

Aplică acum la programul de Manufacturing Trainee
Majoritatea studenților în ani terminali, se întreabă: “Și acum ce fac? Unde mă angajez?”. La Continental, am luat în cosiderare
gândurile voastre și astfel am creat un program cu o expunere internațională pentru tinerii cu potențial mare. Acest program îți
va crea o perspectiva unică și de amploare față de orice altă poziție pe care o poți ocupa ca proaspăt absolvent. Ești pregătit să
creezi un impact?
Ca Manufacturing Trainee ai posibilitatea să înveți de la început specificul unui mediu de producție. Îți lărgești orizonturile culturale
colaborând cu oameni talentați din întreaga lume. Jobul oferit la finalul programului va fi cadrul perfect să pui în valoare
competențele dovedite pe parcursul programului.
Haideți să vedem ce au de spus colegi de ai noștri care au terminat acest program de trainee.
Denis Radu:
De Continental și despre programul de Manufacturing Trainee aflasem la un târg de joburi. Doream o poziție de început care sămi formeze o vedere cât mai amplă asupra activității unei companii și să pot lucra într-o echipă internațională.” povestește Denis
Radu despre începuturile lui ca Manufacturing Trainee la fabrica de anvelope din Timișoara.
Întreg parcursul de la candidat la angajat a început cu interviuri cu echipa locală din Timișoara și cu cea centrală din Hanovra.
Ultima etapă a fost și cea mai interesantă: Assessment Center. Doar experiența câștigată în urma procesului de recrutare este
motiv să recomand cu mare drag oricărui candidat să aplice pentru acest program.”

Ce mi-a plăcut la experiența de Manufacturing Trainee? Din numeroasele lucruri ce mi-au plăcut, mă opresc la următoarele două:
am avut ocazia să lucrez în toate departamentele atât la nivel local, cât și la sediul din Hanovra. Este o șansă foarte bună de
networking și poți cunoaște totodată foarte clar rolurile fiecărui department. Asta te ajută mult în alegerea următorilor pași în
carieră la finalul programului.
De asemenea, mai mult ca sigur vei ieși din zona de confort. Provocările programului Manufacturing Trainee vin în diverse forme:
proiecte locale și centrale, colaborări cu echipe formate din peste 10 nationalități. Toate aceste „challenge-uri” sunt un prielnic
mod să te dezvolți pe plan profesional, dar și personal.”
Dacă îți plac provocările și te încântă posibilitatea să lucrezi cu oameni din toate colțurile lumii, atunci cred cu sinceritate că poziția
de Manufacturing Trainee este un început ideal pentru cariera ta.”

Silviu Bulza:
„Pe lângă faptul că era o poziție axată pe dezvoltarea competențelor necesare integrării cu succes în companie, cel mai mult mi-a
stârnit interesul caracterul internațional al postului, unde se pot căli abilitățile de comunicare în cadrul unor experiențe de
colaborare cu persoane din alte țări. În acel an am fost aproape 1000 de aplicanți, așa că procesul de selecție a fost îndelungat.
Spre surprinderea și încantarea mea, am aflat că sunt candidatul final, ceea ce a însemnat un ultim interviu la Hanovra, cu
coordonatorul global al programului. Atunci am realizat atenția și importanța acordată acestui program în cadrul companiei.

La început m-am simțit intimidat de anvergura fabricii și a operațiunilor care au loc. În primele luni am petrecut câte o săptămână
în fiecare arie, ceea ce m-a ajutat enorm să înteleg fluxul producției și terminologia inițial copleșitoare a activităților. După perioada
de integrare am primit propriile proiecte în cadrul fabricii, urmate apoi de un stagiu de șase luni la sediul central de la Hanovra,
alături de colegii Manufacturing trainee din alte fabrici de anvelope din lumea Continental.”
Cam așa își amintește Silviu Bulza începutul de carieră la Continental ca Manufacturing Trainee. Ce i-a plăcut cel mai mult la această
experiență? „Cel mai mult mi-a plăcut stagiul de pregătire și proiecte din Hanovra. Grupul de lucru din care am făcut parte a fost
de departe cea mai diversă și multiculturală echipă de-a lungul întregii mele activități profesionale. O glumă recurentă era că avem
în echipă oameni de pe fiecare continent, mai puțin Australia și Antarctica. A fost o experiență deosebită: la șase ani și mii de
kilometri distanță înca mai păstrăm legătura.”

