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Iată câteva motive pentru care să alegi Tenaris:

Partener de încredere al 
comunității. 
 

Un loc de muncă sigur și cu 
grijă față de mediu.  
 

Despre noi
Tenaris este lider global în producția și furnizarea de 
produse tubulare și servicii utilizate în activități de 
foraj, echipare a sondei și exploatare a petrolului și 
gazelor, transportul petrolului și gazelor, în sectorul 
energetic și petrochimie, aplicații industriale și auto-
moto specializate și este prezent în peste 30 de țări din 
întreaga lume. 
 
TenarisSilcotub în România a demarat un program 
amplu de investiții în noi capacități de producție și 
tehnologii de ultimă generație cu standarde exigente 
de calitate, siguranță și protecție a mediului și în 
dezvoltarea de noi produse și servicii cu valoare 
adăugată mare, care până în prezent însumează peste 
500 de milioane USD. 

Un loc unde îți poți valorifica 
pe deplin potențialul.  

Pentru noi, oamenii sunt 
pe primul loc.

Răsplătim performanța. 

Compensații competitive. 

Privim spre viitor. 

Lider mondial în industria de 
profil. 

Internship Global Trainee Bursa Roberto Rocca

Explorează mai jos oportunitățile Tenaris

https://smrtr.io/82yDD
https://smrtr.io/8BGtQ
https://smrtr.io/8bgVK


Internship
Un start în cariera ta alături de noi!  
Student. Internship. Global Trainee. Alege un astfel de 
parcurs!  
 
Pentru a te califica, trebuie să vorbești limba engleză la 
nivel intermediar, să fii student(ă) în anul 2, 3 licență 
sau anul 1 master, la una dintre specializările: 
  
 Știința Materialelor 
 Inginerie Mecanică 
 Electrică sau Energetică 
 Automatică 
 Construcții de mașini 
 IMST 
 Inginerie Economică 
 Petrol și Gaze 
 
 
 
 
 

Tu aduci cunoștințele tale, entuziasmul tău, dorința ta de a învăța și a evolua, iar noi îți 
oferim: 
  
 

10 săptămâni de provocări, alături de alți studenți cu aceleași interese 
ca ale tale, în perioada iulie – septembrie a fiecărui an. 

Practică plătită (indemnizație lunară, asigurarea chiriei pentru 
studenții care vin în practică în locațiile TenarisSilcotub din Zalău, 
Călărași și Câmpina, masa de prânz, asigurare medicală).

Realizarea unui proiect individual pe o temă specifică în inginerie.

După 10 săptămâni de internship, Alexandru s-a familiarizat cu procesele 
tehnologice din fabrica din Zalău sub îndrumarea tutorelui său. 
Ne dorim ca studenții să rămână cu abilități care le sunt de folos pe 
termen lung, astfel că 80% din programul de internship constă în parte 
practică. 
  
 
Intern - TenarisSilcotub 
 

Aplică aici pentru Internship

https://smrtr.io/82yDD


,,Obișnuită să nu ratez nicio oportunitate de dezvoltare, am 
aplicat pentru Bursele Roberto Rocca, neștiind ce va să fie. 
Câteva luni mai târziu, după un proces de selecție foarte atent 
gândit de cei de la TenarisSilcotub, sunt mândră să spun că mă 
aflu printre câștigători.’’ spune Monica, fostă bursieră a acestui 
program. 
 
Monica 
Bursieră Roberto Rocca 

Bursa Roberto Rocca
Începând din 2006, TenarisSilcotub susține an de an 
performanța în învățământul superior din România și 
recompensează pasiunea pentru inginerie și inovare 
de care studenții dau dovadă, prin burse private 
acordate celor mai talentați dintre ei.  
 
Poți beneficia și tu de o bursă, dacă îndeplinești 
următoarele criterii: 

feedback pozitiv după centrul de evaluare realizat 
de compania noastră 

student la inginerie anul 2, 3 licență sau anul 1 
master
rezultate excelente la învațătură: ești integralist, cu 
media minim 8 pe anul anterior și primul semestru 
din anul în care aplici

Aplică aici pentru Bursa R. R.

TenarisSilcotub oferă anual Burse Roberto Rocca studenților care studiază 
în cadrul celor patru universități partenere:  
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea Politehnică București, 
Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iași și Universitatea Petrol și Gaze 
din Ploiești.  
 
 40 de burse în valoare de 1500 lei / lună  
 

bursa se oferă pe o perioadă de 12 luni

bursa este dedicată studenților care studiază  
în domeniul ingineriei

https://smrtr.io/8bgVK


Programul care te pregătește să fii lider.  
 
Este un program global intensiv prin care, timp de 2
ani, tineri profesioniști, ingineri juniori cu potențial 
de a ajunge lideri în Tenaris sunt îndrumați și 
susținuți să își dezvolte abilitățile.  
 
 
 

Ai experiențe de muncă diverse 

De-a lungul programului treci prin două arii 
din departamente diferite, ceea ce îți oferă o 
perspectivă de ansamblu asupra 
activităților companiei și te provoacă să îți 
asumi noi responsabilități. 

Primești feedback continuu 

Pe baza obiectivelor agreate cu supervizorul 
tău, acesta va discuta în permanență cu 
tine despre stadiul realizării obiectivelor, 
veți analiza punctele forte și de 
îmbunătățit, veți stabili acțiuni de 
dezvoltare personală, ceea ce te va ajuta să 
progresezi. 

Ai parte de training “tailor-made” 

Vrem să ai un start în forță! Platforma 
noastră de training și participarea ta la 
TenarisUniversity Induction Camp - o 
lună de pregătire în Argentina - te vor 
ajuta să înțelegi mai bine business-ul 
Tenaris și cultura companiei. 

Experiența industrială 

Cum poți să înțelegi cel mai bine 
valorile noastre industriale? Bineînțeles, 
lucrând într-una dintre fabricile noastre 
sau dezvoltând proiecte industriale 
împreună cu echipele operaționale. 

Global Trainee

“GTP a însemnat o adevărată aventură care mi-a oferit un 
bagaj uriaș de cunoștințe și m-a dezvoltat ca și persoană, iar 
cu susținerea companiei    am reușit să construiesc temelia 
unei cariere de succes.” 
  
  
 

Aplică aici pentru Global TraineeAndreea 
Global Trainee

https://youtu.be/wHNuae726Ag
https://smrtr.io/8BGtQ


Ghidul tău de dezvoltare 1+

Progresează în carieră 2+

Excelează în job 3+

Dezvoltă-te ca lider 4+

Fie că ești proaspăt absolvent sau ai experiență în muncă, în TenarisSilcotub 
ai parte de instrumente moderne de învățare, un mediul de lucru inovativ, 
provocări diverse și colaborare continuă.

Definește-ți planul de dezvoltare

www.tenaris.com 

0757 075 299Bulevardul Mihai Viteazul 93, 
Zalău 450131

TenarisSilcotub Instagram

Facebook

https://www.tenaris.com/
http://flip.tenaris.com/books/shpg/#p=1
https://www.instagram.com/tenarissilcotub
https://www.facebook.com/TenarisSilcotub

