Descoperă
lumea industriei
automotive

Indiferent că este vorba de un motor cu combustie extrem de eficient, de un sistem hibrid inteligent sau de cea
mai recentă transmisie electrică: BorgWarner conduce soluțiile de sisteme de propulsie de astăzi și de mâine.
Viziunea noastră este o lume mai curată, eficientă din punct de vedere energetic. De aceea dezvoltăm soluții
care reduc consumul de energie și emisiile, îmbunătățind în același timp performanța. În calitate de lider în
domeniul sistemelor de propulsie, sprijinim industria auto pentru a realiza soluții curate de propulsie și
tehnologii eficiente pentru vehicule ușoare, vehicule medii și grele, precum și aplicații industriale.
Divizia BorgWarner Fuel Injections Systems din Iași este specializată în fabricarea pompelor de înaltă presiune (pentru
motoare pe benzină și diesel) și a injectoarelor pentru vehiculele ușoare și comerciale.

Engineering Fresh Graduate
Inovativ? Ingenios? Pasionat de domeniul automotive?
Ca proaspăt absolvent, ne poți ajuta să creăm un viitor mai sigur, mai conectat, mai verde.
Dacă ai finalizat studiile de licență în domeniul mecanic/ electric/ automatizări:
• Facultatea de Mecanică
• Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial
• Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată
• Automatică și Calculatoare
• Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
Și ai:
•
•
•
•

Pasiune pentru inovație, dorință de învățare și deschidere către nou;
Flexibilitate și adaptare în mediu dinamic;
Proactivitate, capacitate de colaborare în echipă;
Abilități de planificare și organizare eficientă a timpului.

Aplică și poți avea oportunitatea să:
• Lucrezi pentru unul dintre liderii industriei locale;
• Descoperi multiple oportunități de dezvoltare personală și profesională;
• Te bucuri de un program destinat proaspăt absolvenților de studii tehnice;
• Să ai parte de traininguri tehnice și acces la tehnologii de ultimă generație;
• Descoperi că nu ai nevoie de experiență pentru a-ți începe cariera în inginerie;
• Să fii plătit în timp ce înveți și capeți experiență;
• Înveți de la un mentor dedicat, care îți va fi alături în fiecare zi;
• Te dezvolți într-o companie prezentă la nivel global.
Vrei să joci un rol la modelarea automobilelor din viitor? Trimite CV-ul tău către adresa de email:
cariere.iasi@borgwarner.com

borgwarner.com/careers

