Compania COBALT SIGN SRL
Adresa (incl. site WEB):
http://www.cobaltsign.com/
Timișoara, Bd. Republicii, Nr. 9, Et. 3, Cam. 309-310
Adresa GoogleMaps (pentru punctul de acces în companie)
https://www.google.ro/maps/place/Cobalt+Sign/@45.751671,21.216417,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x
47455d7b92a3f2a1:0xb38c1fec40ec9ac2?hl=en
Descrierea succintă a companiei: Suntem o echipă tânără, pasionată de dezvoltarea aplicațiilor mobile pentru
iPhone, Android și Windows. Lucrăm cu entuziasm la diverse aplicații ale clienților: PetitChef, Vocea României,
PLAI Festival etc. dar dezvoltăm și aplicațiile noastre proprii, precum Ready Set Holiday! care are 1 milion de
download-uri. Am fondat compania în 2011 și am realizat peste 70 aplicații mobile pentru startup-uri și
companii din Europa, Romania și SUA. Mai multe detalii despre noi puteți afla pe website:
http://www.cobaltsign.com/
Persoana de contact: nume, prenume: Csertus, Oana
funcție: Co-fondator
e-mail: oana.csertus@cobaltsign.com

Locul de practică 1*): (denumire, locație) Dezvoltare aplicații mobile – Android / iOS
*)

se vor adăuga descrieri ale locurilor de muncă pentru fiecare specific distinct

Număr de locuri de practică oferite 1 din care deja angajați în companie 0.
Perioada propusă (trebuie să fie după 10 iulie 2016 și să dureze 180 / 240 ore, pentru Info/Inginerie): 10 iulie – 15 august.
Practica plătită:
(doar pentru cei care încă nu sunt angajați; puneți X pentru DA)
Descriere a sarcinilor de la locul de practică
Dezvoltarea de aplicații mobile pentru platforma Android sau iOS.
Aceasta presupune atât UI cat si backend, lucrul cu diverse servicii web si biblioteci.
Folosire tool-uri de colaborare precum: Git, HipChat, Jira, Confluence

Cerințe ale locului de practică (competențe solicitate)
Programare orientata pe obiecte
Cunoștințe de baza Java, Swift sau .NET
Criteriile de evaluare a activității studentului la finalul activității de practică - stabilite de companie
(se aleg din tabelul următor sau se definesc criterii noi – total minim 5 criterii)
Bifa Criteriu de evaluare
x

Motivație

x

Competențe tehnice conform cerințelor locului de practică

x

Abilități de comunicare

x

Disponibilitate pentru cooperare/muncă în echipă

1

2

Creativitate
Disponibiltate la efort
x

Capacitate de finalizare

Vă rog bifați criteriile selectate (prima coloana – Bifa) și eventual adăugați altele, in loc de Criteriu n.
Notele sunt crescătoare, de la foarte slab (1), slab (2), satisfăcător (3), bine (4), foarte bine (5).
Fișa de evaluare va fi generată în concordanță cu criteriile selectate.

3

4

5

