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JobShop® 2019- Evenimentul lunii Mai 

Echipa BEST Iași organizează anul acesta JobShop®, un eveniment național de carieră 

ce se adresează studenților și absolvenților din Iași. Aflat la cea de-a 19-a ediție în Iași, este unul 

din evenimentele de carieră de pe piața forței de muncă, reunind unele dintre cele mai mari 

companii angajatoare din domeniile tehnice. 

Astfel, JobShop® răspunde nevoilor actuale: orientarea profesională, dezvoltarea 

continuă a competențelor cheie pentru primul pas în carieră, învățarea de la oameni de succes, 

dialogul direct cu angajatorii precum și o pregătire tehnică adaptată la cerințele și realitatea 

mediului economic de astăzi. 

Prin ce se deosebește JobShop® de celelalte târguri de carieră? 

Timp de patru zile ți-am pregătit o mulțime de activități pentru a te dezvolta și a te pregăti să 

devii candidatul ideal: un workshop de CV, un training de interviu, activitatea Cariere de Succes, 

zi de stand sau posibilitatea de a vizita sediul companiilor. 

Ai nevoie de motivație? Te așteptăm la Cariere de Succes să afli de la 3 personalități ce i-a 

motivat în toată cariera. Ți-am pregătit o activitate pe tema așteptări versus realizări, la care vor 

participa: Marius Alexa (CEO al companiei de media Arhipelago), Alexandru Păvăloi 

(JavaScript Developer, Speaker și Trainer) și Dumitru Filipeanu (Lector Universitar Dr. Ec. 

Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi). 

În cadrul workshop-ului de CV îți oferim informații despre cum să-ți valorifici cel mai bine 

experienţa și calităţile într-un model de CV eficient. Pe lângă aceasta, vei fi antrenat printr-un 

training de interviu, în care se va puncta ce trebuie să faci pentru a crea o primă impresie cât 

mai bună. 

Îți dorești un job full time, part time sau doar un internship? Pentru o interacțiune directă cu 

angajatorii de top te așteptăm pe 14 Mai la ziua de stand, la Palas Mall, unde îți poți depune 

CV-ul direct la companii sau să consulți oportunitățile de angajare. 

Vrei să afli cum arată viitorul loc de muncă în Iași?  O altă activitate pe care o organizăm în 

cadrul evenimentului, pe 15 Mai, este JobShop Rally. Ai posibilitatea să participi la prezentarea 

sediilor unor companii de top din zona Iașiului, să descoperi modul de lucru sau să interacționezi 

cu angajații și să afli despre locurile de muncă în cadrul companiei. 

Dacă ești unul din tinerii cu experiență sau nu, care dorește să-și croiască drumul spre cariera 

mult visată, să-și descopere potențialul profesional sau, pur și simplu, să-și îmbogățească 

experiența personală, poți aplica pe  www.iasi.jobshop.ro 

Te interesează locuri de muncă cum ar fi inginer software, Junior DevOps inginer, specialist 

marketing, tehnician mecanic, tehnician electric, consultant vânzări, web developer, etc.? 

Companiile care ne susțin în cadrul acestui eveniment sunt: Delphi, Preh, Arcelor Mittal, Coca 

Cola, SCC, Hilti, Prysmian, Azomureș, Comes, Ecolab,  StreamUnlimited, Thinslices, E-ON, 

Codeless, Alten,  Train2Perform și Crilia. 

http://www.iasi.jobshop.ro/
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Pentru mai multe informații te așteptăm pe site-ul nostru: www.iasi.jobshop.ro 


