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Susţinem potenţialul

PERSPECTIVĂ
Încurajarea unui interes şi susţinerea oferită celor
care încă nu şi-au definit o direcţie profesională sunt
importante pentru o societate sănătoasă. Bosch
participă activ în proiecte adresate elevilor de şcoală
sau de liceu, îmbinând transmiterea de cunoştinţe şi
oferirea de modele cu sprijinul financiar, în derularea
activităţilor educaţionale.
În România, Bosch sprijină proiecte ample pentru a
încuraja elevii pasionaţi de tehnologie, precum Kids
in Tech şi Hour of Code, coordonate de Asociaţia
Adfaber. Organizaţia Youth Elite a deschis o colaborare
excelentă între Bosch Service Solutions Timişoara şi
Universitatea de Vest, cu scopul de a oferi consiliere
şi îndrumare în carieră, dar şi de a facilita activităţi cu
impact social pentru elevii talentaţi de liceu.

www.bosch-career.ro

FAPTE
ff 250 de cluburi la nivel naţional dotate cu kit-uri
pentru realizarea de roboţi în cadrul proiectului
Kids in Tech
ff 100 de elevi ai Colegiul Brukenthal din Sibiu au
cunoscut mediul de producţie din fabrica Bosch
din Blaj, intrând în dialog cu specialişti seniori
ff Mentorat pentru elevii participanţi la proiectele
educaţionale Bosch
Bosch pregăteşte o iniţiativă unică pentru elevi
ce va fi lansată în 2019. Programul „Descoperă-ţi
pasiunea în IT“, dezvoltat la Centrul de Inginerie
Bosch din Cluj, completează activităţile pe care
compania le are cu mediul universitar. Mai
mult decât un proiect educaţional, iniţiativa
este o academie, deoarece oferă elevilor
şansa de a descoperi calea antreprenoriatului
şi oportunitatea de a interacţiona cu viitorii
angajatori.

Viitorul oferă multe oportunităţi.
Fii printre primii care profită de ele.

Bosch Automotive SRL, Blaj
Str. Aurel Vlaicu 2
515400 Blaj, jud. Alba

INIŢIATIVE PENTRU STUDENŢI
Programe adaptate, diverse perspective

PERSPECTIVĂ
Pune bazele de mâine. S-ar putea să nu ştii cum, dar
un lucru e sigur: vrei să modelezi viitorul cu ideile tale.
Bosch oferă posibilitatea de a aprofunda subiecte de
interes în diverse arii profesionale, încă din timpul
studiilor. Prin toate acţiunile desfăşurate cu şi pentru
studenţi, Bosch pune bazele unor relaţii de durată,
bazate pe cunoştinţe şi pe plăcerea de a învăţa.

Bosch Rexroth Sales SRL, Blaj
Str. Aurel Vlaicu 2
515400 Blaj, jud. Alba
Bosch Service Solutions SRL
ISHO Offices, Bd. Take Ionescu 46B
300043, Timişoara
BSH Electrocasnice SRL
Şos. Bucureşti-Ploieşti 19-21, Băneasa Center
013682, Bucureşti

Prin proiectul „Start lansat pentru o carieră de
succes“, co-finanţat din Fondul Social European
în parteneriat cu Universitatea Tehnică din
Cluj-Napoca, Bosch are ca obiectiv creşterea
gradului de angajabilitate a studenţilor din
regiunea Nord-Vest a ţării, prin participarea la
programe de învăţare la locul de muncă. Timp
de 2 ani, 260 de studenţi vor lucra aplicaţii
practice în cadrul fabricii Bosch din Cluj.

www.bosch-career.ro

Material tipărit pe hârtie parţial reciclată.

FAPTE
ff Peste 700 de studenţi implicaţi într-unul dintre
programele Bosch
ff Vizite în incinta fabricilor Bosch din Cluj şi Blaj
pentru studenţii interesaţi de mediul de producţie
ff Lansarea proiectului „Burse pentru studenţi“
susţinut de Bosch în Timişoara, în colaborare cu
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
ff Dotarea cu echipament Bosch a laboratorului
sucursalei din Alba Iulia a Universităţii Tehnice din
Cluj-Napoca
ff Desfăşurarea celei de-a doua ediţii a programului de
masterat „Sisteme şi structuri electrice avansate“,
în colaborare cu Facultatea de Inginerie Electrică
din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca
ff Bosch Future Mobility Challenge, o competiţie
tehnică pentru studenţii pasionaţi de dezvoltarea
algoritmilor pentru conducerea autonomă

PROGRAME PENTRU
DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

ŞCOALA DUALĂ

Primii paşi către o carieră de succes

PERSPECTIVĂ
Absolvirea ciclului gimnazial este un moment
important şi perioada în care poţi face alegeri
utile pentru viitorul tău. În sistemul de învăţământ
profesional dual, elevii înscrişi la o şcoală profesională
de stat îşi consolidează cunoştinţele practice în
mediul real de muncă oferit de Bosch.
Programul Şcoala Duală se desfăşoară în Cluj
şi Blaj şi oferă deschidere către o calificare în
specializări din producţia componentelor auto. O
echipă Bosch formată din mentori cu senioritate şi
traineri colaborează strâns cu specialiştii Bosch din
Germania, unde există o tradiţie de peste 100 de ani
în şcoala duală, pentru a le oferi elevilor cea mai bună
pregătire.

Dăm startul în carieră

FAPTE
ff Aproximativ 150 de elevi se pregătesc în cadrul
programului de Şcoală Duală Bosch din centrele
Blaj şi Cluj
ff 5 parteneriate cu licee şi şcoli profesionale din
Cluj-Napoca, Blaj şi Alba Iulia
ff Un nou parteneriat cu Colegiul Tehnic Energetic
Cluj-Napoca pentru profilul de electrician
ff Numărul atelierelor Bosch adaptate la nevoile
elevilor a crescut, iar începând cu 2018 avem un
nou atelier echipat complet

Centrul de Training modern, deschis în cadrul
campusului Bosch din Cluj, permite pregătirea
elevilor în sistemul educaţional dual, dar şi
dezvoltarea profesională a angajaţilor. O echipă
de patru specialişti a susţinut în 2018 peste
300 de sesiuni de instruire, inclusiv programe
speciale de dezvoltare personală şi leadership.

PERSPECTIVĂ
Susţinem persoanele curioase, proactive şi creative,
cărora le place să facă parte dintr-un mediu aflat
într-o continuă schimbare. Persoane care stabilesc
noi puncte de interes şi care nu merg pe căi deja
cunoscute. Leadership-ul personal este completat de
un set de cunoştinţe şi mai ales experienţe, în cadrul
unui program structurat pe doi ani prin care formăm
viitori lideri în cadrul Bosch. Această experienţă
poartă numele de Junior Managers Program (JMP).

FAPTE
ff 5 generaţii JMP
ff 16 participanţi implicaţi în programul JMP,
începând cu anul 2014 şi până în prezent
ff 9 noi poziţii JMP deschise pentru 2019
ff Lansarea în 2018 a primei ediţii a programului
Junior Trainee Engineer, adresat exclusiv
studenţilor la un profil tehnic, care timp de un an
se pot forma în cadrul unei specializări Bosch

Bosch Academy Timişoara, un centru educaţional care oferă programe specifice de training actualilor
sau potenţialilor angajaţi Bosch. În 2018, peste 120 de persoane au participat la cursurile unuia dintre
programele de dezvoltare oferite în cadrul academiei: Junior Accounting Program, Bosch 4 Beginners,
Essential Managerial Toolkit sau Development Program Operations Middle Management.

OPORTUNITĂŢI PENTRU ANGAJAŢI
Locul unde experienţa ta are un viitor

PERSPECTIVĂ
Filosofia lifelong learning face parte din cultura
noastră organizaţională. Ne dorim ca toţi angajaţii
Bosch sa aibă oportunitatea de a-şi dezvolta activ
competenţele şi abilităţile personale, astfel încât
să contribuie la succesul companiei în viitor şi să îşi
atingă obiectivele personale de carieră.
Bosch oferă programe de dezvoltare în ţară,
participarea la programe în locaţiile Bosch din lume
sau chiar detaşarea pentru o perioadă specifică în
aceste locaţii. Dacă adăugăm multiplele prilejuri
de implicare în comunitate, putem discuta de o
dezvoltare sustenabilă.

FAPTE
ff Promovăm iniţiativa Bosch Learning Company şi
noua structură Learning & Development creată
pentru locaţiile din România
ff Introducerea metodelor şi tehnicilor moderne de
învăţare, pentru un mediu de dezvoltare inovator
şi dinamic
ff Demararea programului Multi-skills operators
în fabrica Bosch din Cluj, creat special pentru
operatori, cu obiectivul de a dezvolta competenţe
necesare operării pe oricare dintre liniile de
producţie ale companiei
ff Programe sub umbrela Bosch Academy Timişoara
dedicate dezvoltării aptitudinilor manageriale,
precum Development Program Operations Middle
Management sau Essential Managerial Toolkit

Crearea programului Shop Floor Leadership dedicat coordonatorilor de linii de producţie din fabrica Bosch
din Blaj. Timp de un an, 120 de participanţi parcurg o programă avansată, combinând studiul cu practica.

BENEFICII ŞI CONDIŢII DE MUNCĂ

Cadrul de care ai nevoie pentru a modela lumea de mâine

PERSPECTIVĂ
Oferim beneficii variate, structurate într-un pachet
flexibil care permite angajaţilor Bosch să opteze
pentru diferite servicii, în funcţie de nevoi. Am creat
un program de muncă potrivit activităţii fiecărei
locaţii, care oferă mai multă flexibilitate angajaţilor
şi posibilitatea de a armoniza interesele personale,
familiale şi profesionale.
Spaţiul de muncă, indiferent de locaţia din România,
este aliniat la standardele Bosch globale, având în
spate conceptul Inspiring Working Conditions (IWC).

FAPTE
ff Mutarea Bosch Service Solutions Timişoara într-un
spaţiu ce oferă o paletă largă de oportunităţi
ff Construcţia în derulare a noului Centru de Inginerie
din Cluj-Napoca, spaţiu ce va aduce la un loc toate
competenţele Bosch în materie de inovare
ff Living in Blaj, program cu o varietate de activităţi de
petrecere a timpului liber cu accent pe networking
ff Implementarea Bibliotecii Bookster în toate
locaţiile Bosch
ff Programul Be fit@Bosch oferă angajaţilor oportunitatea de a alege o activitate sportivă pe placul
lor

Conceptul Inspiring Working Conditions (IWC) implementat de Bosch oferă angajaţilor un mediu de lucru
adaptat nevoilor lor. Spaţiile deschise pentru lucrul individual sau în echipă, dar şi zonele de relaxare,
stimulează creativitatea şi susţin performanţa. Conceptul IWC este prezent inclusiv în fabricile Bosch din
Cluj şi Blaj.

