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Hai la practică,
să înveți împreună 
cu cei mai buni!



Practică de vară la 
HS Timber Productions în Rădăuți

Ce faci vara asta?

−Hai să ne cunoaștem!

− Fabrica de cherestea HS Timber Productions din Rădăuți organizează în vara anului 2021 un
program de practică pentru studenții din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava.

− Practica se face în baza unui Acord de practică între HS Timber Productions SRL Sucursala
Rădăuți și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava.
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Cât durează?
−Din iulie până în septembrie, adică 3 luni.

▪ Ce vei face în cadrul programului de practică?
▪ Vei rămâne student al Universității Ștefan cel Mare din Suceava, dar vei fi angajat cu contract de muncă 

pe perioadă determinată și plătit conform legislației în vigoare;

▪ Vei lucra într-un mediu organizat împreună cu o echipă de profesioniști;

▪ Vei învăța fluxul tehnologic și vei cunoaște proceduri de lucru;

▪ Vei întocmi un caiet de practică care va cuprinde informațiile învățate în cadrul companiei.
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Ce îți oferim noi?
−Un mediu de lucru profesionist și prietenos;
− Contract de muncă pe perioadă 

determinată;
− Pachet salarial atractiv;
− Transportul asigurat pe ruta Suceava –

Rădăuți;
−Un mentor dintre cei mai buni profesioniști 

ai noștri;
− Posibilitatea să îți începi o carieră de succes 

alături de noi. 
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Ce job-uri de practica avem pentru tine la HS Timber Productions

Facultatea Departament HS Număr studenți

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor Electric 2

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management Mecanic 1

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management Mecanic auto 2

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării Resurse umane 1

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică Contabilitate 2

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică Sales Administration 1

Total 9
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Cum te înscrii în programul de practică?

 Simplu!

− Completezi Formularul de practică pe care îl găsești la secretariatul facultății.
− Îl trimiți la adresa de email jobs@hs.ro până la data de 23 Iunie 2021.
− Te chemăm la interviu pe 29 Iunie 2021 la sediul fabricii noastre din Rădăuți, str. Austriei, nr. 1,

jud. Suceava. Îți furnizăm detaliile în timp util.

Ai întrebări? Poți să ne suni sau să ne scrii:
Sorina Raluca Răuțu : T 0372 303 341, E-mail sorina.rautu@hs.ro
Andreea Ștefana Stoica : T 0372 303 358, Email stefana.stoica@hs.ro

www.hs.ro
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