Compania SAP ROMANIA SRL – TIMISOARA
Adresa (incl. site WEB): https://www.sap.com/index.html
Adresa GoogleMaps (pentru punctul de acces în companie) Str.Coriolan Brediceanu, Nr.10/D, City Business
Centre, Cladirea 4 (D), Etaj 3, Timisoara
Descrierea succintă a companiei: SAP este in centrul revoluției tehnologice de astazi. Ca lider de piata in
domeniul solutiilor software de business, SAP ajuta companiile de orice dimensiune sa diminueze efectele
negative ale complexitatii si genereaza noi oportunitati de createre si inovare, aflandu-se in permanența
inaintea competitiei, inovand prin simplificare.
Din spatele unui birou, pana la depozitul unui magazin - SAP ofera persoanelor si organizatiilor sa lucreze
impreuna mai eficient si sa foloseasca o perspectiva de afaceri inovativa pentru a ramane in fata concurentei.
Aplicatiile si serviciile SAP permit clientilor sa opereze in mod profitabil, se adapteze in mod continuu si mai
ales sa creasca in mod durabil.
Persoana de contact: nume, prenume: Popescu Elena
funcție: Team Assistant
e-mail: elena.popescu@sap.com

Locul de practică 1*): (denumire, locație) SAP ROMANIA SRL – TIMISOARA , Business Center cladirea D, etaj 3
*)

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

Număr de locuri de practică oferite 8 din care deja angajați în companie 3.
Perioada propusă (trebuie să fie după 10 iulie 2016 și să dureze 180 / 240 ore, pentru Info/Inginerie): 200 ore
Practica plătită:
(doar pentru cei care încă nu sunt angajați; puneți X pentru DA)
Descriere a sarcinilor de la locul de practică
Familiarizarea cu produsele SAP si tehnologiile folosite. Desfasurarea activitatii atat pentru munca individuala
cat si lucrul in echipa. Suport in finalizarea unor taskuri alaturi de angajatii SAP.
Cerințe ale locului de practică (competențe solicitate)
Competente tehnice:
Limbaje de programare: JAVA, JAVA Script, Python
Competente web: Clound, MySql, HTML 5, CSS, JQUERY, Nodejs
Mobile development: Android, iOS
Big Data: understanding and having experience is a +
Cloud: Experience working with the cloud and making applications for it
Abilitati de comunicare si gestionare a situatilor noi intalnite. Seriozitate, gestionare a timpului si dorinta de a
invata lucruri noi.
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
√

Motivație

√

Competențe tehnice conform cerințelor locului de practică

√

Abilități de comunicare

√

Disponibilitate pentru cooperare/muncă în echipă

1

2

3

4

5
√

√
√
√

Creativitate
Disponibiltate la efort
Capacitate de finalizare
√

Capacitatea de acumulare a noilor cunostinte dobandite
Criteriu nou 2
Criteriu nou 3

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.

√

