Studiezi Inginerie Civilă
sau Inginerie Electrică și
Energetică
?

Bine ai venit,
te potrivești cu noi.
Hai să faci parte din programul
nostru de cooperare.
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DB Netz AG este cel mai mare și mai de succes furnizor de infrastructură feroviară din Europa. În
calitate de filială a Deutsche Bahn AG, dezvoltă și exploatează rețeaua feroviară din Germania și
asigură eficiența operațiunilor feroviare cu ajutorul tehnologiei moderne de control și siguranță.

Programul de burse DB Netz AG
Prin programul nostru de burse, dorim să atragem în compania noastre studenți motivați,
vorbitori de limba germană, din domeniul ingineriei civile și electrice/energetice. În calitate de
bursier, în timpul studiilor veți obține o perspectivă asupra DB Netz AG și veți avea ocazia de a
cunoaște echipa noastră, de exemplu, în cadrul unui stagiu de practică. În plus, vă sprijinim
financiar cu o bursă lunară.
Avantajele programului nostru de burse:
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▪ Posibilitatea primirii unui loc de practică sau voluntariat în Germania
▪ Promovarea cunoștințelor de limba germană
Cerințele noastre:
▪ Student la master sau la ciclul licență (semestrul 5-8) în inginerie civilă sau electrică
▪ Bună cunoaștere a limbii germane (cadru european de referință cel puțin B2)

Angajare directă la DB Netz AG
De asemenea, căutăm ingineri civili și electricieni cu studii de masterat sau diplomă
de licență pentru angajare la DB Netz AG.

Sunteți interesat? Atunci, adresați-vă direct nouă.
Trimiteți-ne cererea dumneavoastră cu:
▪ Curriculum vitae
▪ Motive pentru care doriți să deveniți bursier sau angajat
▪ Foaia matricolă de la universitatea dumneavoastră
▪ Opțional: Certificat de competențe lingvistice în limba germane
prin e-mail ca document PDF la următoarea adresă:
personalnetz-suedwest@deutschebahn.com

