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Programul Internship

Începe să te pregăteşti pentru 
viitoarea ta carieră!

Acţiuni Perioada

Primire CV-uri Noiembrie - Februarie

Procesul de selecţie Martie – Aprilie

Răspunsuri finale Mai 

Perioada de practică Iulie - Septembrie

CALENDARUL ACŢIUNILOR



Programul Internship

Începe să te pregăteşti pentru 
viitoarea ta carieră!

Primul pas în alegerea viitoarei cariere! 

Programul care a debutat în 2005, 
este îmbunătăţit continuu, în încercarea 
de a oferi unui număr cât mai mare de 
studenţi şi masteranzi posibilitatea de 
a beneficia de sprijinul şi îndrumarea 
specialiştilor companiei în a-şi începe 
cariera profesională cu dreptul.

Programul a ajuns la a noua ediţie. 
În ediţiile anterioare au fost oferite un 
număr de aproximativ 620 de locuri de 
practică. Această experienţă le-a oferit 
ocazia studenţilor de a interacţiona cu 
un mediu real de lucru, iar experienţele 
în diferite domenii aduc un plus de 
valoare viitoarei lor cariere profesionale.

Proiecte de practică în diferite 
departamente:  Producţie, 
Mentenanţă, Calitate, Supply Chain, 
Planificare Industrială, Marketing, 
Comercial, IT, Resurse Umane, 
Financiar, în una din următoarele 
noastre locaţii: Zalău, Călăraşi, 
Câmpina, Bucureşti, Cluj-Napoca.

Acceptă provocarea, trimite-ne aplicaţia ta!

	 	 este	cel	mai	important	producător	de	ţevi	din	oţel	fără	sudură	de	
diametre	mici	din	România	având	peste	1600	de	angajaţi.	

Produsele	sale	sunt	utilizate	în	diverse	aplicaţii	din	industria	mecanică,	auto-moto,	a	
petrolului	şi	a	gazelor	naturale,	industria	chimică	şi	petrochimică,	industria	energetică.

Călăraşi 
Oţelăria	include	un	cuptor	cu	arcelectric,	
un	cuptor	de	metalurgie	secundară	
şi	o	instalaţie	de	turnare	continuă.	
Capacitatea	de	producţie	anuală:	
470.000	tone

Zalău	
Producţie	de	ţevi	fără	sudură.	
Facilităţile	de	producţie	includ	
o	linie	de	laminare,	două	linii	de	ajustare,	
două	secţii	de	ţevi	petroliere,	o	secţie	de	ţevi	
trase,	un	centru	de	componente	auto	
şi	o	secţie	de	ţevi	energetice.	
Capacitate	de	producţie	anuală:	250.000	tone.

Câmpina 
Facilitare	de	producţie	prăjini	de	pompare	
ce	completează	gama	de	produse	destinate	
clienţilor	din	industria	petrolieră.	
Capacitate	anuală:	400.000	de	bucăţi.		

• 3 luni de provocări alături de interni 
din alte universităţi din ţară; 

• Realizarea părţii practice a proiectului 
de diplomă într-un mediu industrial, 
multicultural, care foloseşte 
tehnologie avansată;

• Aplicabilitate reală şi impact în cadrul 
organizaţiei a proiectului asignat;

• Îndrumare profesională a unui tutore 
pe toată durata proiectului;

• Rezultatele proiectului te vor 
recomanda pentru un viitor loc de 
muncă în Tenaris.

De ce un internship în Tenaris?

• Studenţi în anul III – nivel licenţă şi 
 anul I – nivel masterat
• Abilităţi de comunicare în limba engleză
• Proactivitate, orientare spre lucru în 

echipă, creativitate, deschidere către 
multiculturalitate

• Specializări tehnice/inginerie:
- Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
- Construcţii de Maşini
- Energetică
- Mecanică şi Mecatronică
- Electrică
- Automatizări Industriale
- Petrol şi Gaze

Criterii de accesare: Locaţii şi departamente:


