
STAGIU DE PRACTICĂ LA SYMMETRICA 

 

SYMMETRICA SRL – Fabrica Symmetrica Tech oferă 

posibilitatea tinerilor studenți de a-și dezvolta o 

carieră profesională și de a implementa cunoștințele 

dobândite în decursul anilor de studiu lucrând 

alături de o echipă de profesioniști pe o arie extinsă 

de domenii, cum ar fi: instalații electrice industriale, 

automatizări industriale, mecanic, electromecanic, 

hidraulic, pneumatic, control de calitate, prelucrări 

mecanice și confecții metalice. 

Ce căutăm? 

Căutăm persoane: 

• responsabile, cu inițiativă și implicare activă; 

• perseverente și cu dorința de a acumula noi cunoștințe, abilități și competente; 

• entuziaste, cu motivație și cu deschidere către nou. 

Ce iți oferim: 

În timp ce tu te vei implica în realizarea de proiecte și produse extraordinare, iți promitem ca noi te 

vom sprijinii să te dezvolți într-un mediu de lucru dinamic și performant care susține învățarea 

continuă. 

Astfel, Symmetrica oferă tinerilor studenți posibilitatea de a efectua stagii de practică, sau de a se 

angaja pe perioade determinate pe parcursul cărora pot dezvolta legături de durată iar, la final, pot 

primi oferte de colaborare pe termen lung în cadrul companiei. 

De asemenea, Symmetrica îți v-a asigura transportul pe toată perioada în care vei face parte din 

echipa noastră. 

Despre noi 

Symmetrica este producătorul de pavele cu cea mai mare capacitate de producție la nivel național și 

prima companiei românească din industrie cu propriile linii tehnologice, complet automatizate create 

după un design propriu și cu o echipă de profesioniști care se dedică zi de zi îndeplinirii visului comun. 

Symmetrica, dispune de capacități de producție atât pentru fabricarea elementelor prefabricate din 

beton vibropresat, cât si pentru producerea și prelucrarea pieselor metalice pentru echipamente 

industriale utilizate în domeniul auto, naval, aeronautic și alte domenii industriale. 

Pentru mai multe detalii legate de compania noastră puteți vizita site-urile www.symmetricatech.ro și 

www.symmetrica.ro. 

Crezi că ai motivația, abilitățile și pasiunea pentru a te alătura echipei noastre? 

Te invităm sa ne transmiți un CV și o scrisoare de intenție la adresa de e-mail office@symmetricatech.ro.  

Interviurile se vor desfășura începând cu 1 iunie 2021 la fabrica Symmetrica Tech din loc. Verești. 

Informații suplimentare la tel: 0230/707.880 sau 0740/090.358 

 

 

http://www.symmetricatech.ro/
http://www.symmetrica.ro/
mailto:office@symmetricatech.ro

