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În perioada 12-13 mai 2021, Universitatea POLITEHNICA din București a organizat prin

intermediul POLIJobs (singura agenție de plasare a forței de muncă, lansată de o universitate din

România) cea de-a patra ediție a celui mai mare târg universitar de cariere. Evenimentul s-a

desfășurat exclusiv online, prin intermediul platformei IT – MsTeams.

La ediția POLIJobs din acest an, 29 de companii de top de profil tehnic au venit în

întâmpinarea studenților și absolvenților Universității POLITEHNICA din București cu o largă

paletă de oferte configurate în numeroase oportunități de carieră. Programe de burse, stagii de

practică, internshipuri, job-uri part-time sau full-time, pentru pozițiile entry-level, middle-level

sau specialiști – au fost doar câteva dintre atracțiile POLIJobs 2021.

Companii participante la eveniment: Adobe Systems Romania, Arctic, Avitech, BA

Glass, Bertrandt Engineering Technologies Romania, Bunge, DAAS international, DB Schenker

Global Business Services, DHL International Romania, Electromontaj, Engie Romania, GKN

Fokker Engineering Romania, Haynespro, Hilti Romania, IFIN-HH (Eli Nuclear Physics),

IMSAT, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI, JT International

Manufacturing, Kuehne + Nagel Romania, Mckinsey & Company, NHR Agropartners,

Nuclearelectrica, ON Semiconductor Romania, Orange România, Procter & Gamble România,

Schneider Electric Romania, Serviciul de Informații Externe, Tema Energy și Vinci.



Fig. 1 – Domeniile de activitate ale companiilor participante

Prin înscrierea la eveniment, studenții/absolvenții UPB au avut posibilitatea de a

încărca CV-ul către companiile de interes și de a interacționa direct cu angajatorii, prin

intermediul webinariilor și a întâlnirilor virtuale desfășurate.

Rezultate înregistrate în cadrul evenimentului:

● Au fost organizate 10 evenimente de tip webinar, adresate studenților și

absolvenților UPB, care au avut ca scop informarea, prezentarea companiei și a programelor,

ofertelor și activităților acestora (ON Semiconductor Romania; Societatea Națională

Nuclearelectrica SA; Engie Romania; DB Schenker GBS; JT International Manufacturing;

McKinsey & Company; Orange România; Arctic; DHL Express Romania; Adobe Systems

Romania). În cadrul webinariilor au participat 828 de studenți și absolvenți;

● Au fost organizate 28 de sesiuni de tip întâlniri virtuale. Astfel, studenții și

absolvenții UPB au avut posibilitatea de a discuta direct cu reprezentanții companiilor pe teme de

interes pentru ei (Bunge; Avitech; Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare –

COMOTI; Procter & Gamble Romania; IMSAT; Orange Romania; Bertrandt Group; Vinci

Energies Romania; Societatea Nationala Nuclearelectrica SA; Kuehne + Nagel Romania; NHR
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Agropartners; DHL Express Romania; JT International Romania; McKinsey & Company; ON

Semiconductor Romania; Schneider Electric Romania; Engie Romania; Tema Energy; Adobe

Systems Romania). La întâlnirile virtuale s-au înregistrat 2.980 de studenți și absolvenți;

Fig. 2 – Numărul de studenți și absolvenți participanți la întâlnirile virtuale

● Au fost înregistrare 1.000 de CV-uri pe site-ul evenimentului www.cariere.upb.ro;

● Au fost prezentate numeroase numeroase oferte de programe și oportunități de

carieră: programe de burse, internshipuri, joburi part-time sau full-time, pentru pozițiile

entry-level, middle-level sau specialiști (prin intermediul paginii de Facebook a evenimentului

(www.facebook.com/events/412442416452523/?active_tab=discussion), site-ului de promovare

a evenimentului (www.cariere.upb.ro) și site-ului UPB (www.upb.ro/oferte-joburi-polijobs);

● Au fost realizate 84 de postări pe pagina de Facebook a evenimentului, dintre care

64 anunțuri de job-uri.

Edițiile anterioare ale POLIJobs s-au bucurat de prezența a 184 de companii de top care

au derulat 96 de conferințe tematice pentru un număr de 15.521 de participanți dintre care, 1.257 de

studenți/absolvenți ai UPB au semnat angajamente de muncă.
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