
 

 
 
 

 
 
 

Formare 2013 

Bursă de studii cofinanţată  

 

« Ambasada Franţei în România – Grupul RENAULT România» 
 
 

Parcurs: carieră în inginerie  
 
 
 
 

Condiţii oferite 

 

Grupul Renault România şi Ambasada Franţei în România propun două burse de 10 până la 12 luni 
(maxim) pentru a urma studii de nivelul anului II de Master în Franţa (1 semestru de studii + 1 

semestru de stagiu în întreprindere). Cursurile încep în luna septembrie 2013. La sfârşitul acestora, 
candidatul  ales va fi angajat în cadrul grupului Renault România şi va putea beneficia de mobilitate 
geografică de-a lungul carierei sale.  
Ambasada Franţei în România va pune la dispoziţia bursierilor o locuinţă în Franţa, asigurare socială 

şi va achita înscrierea în cadrul instituţiei de învăţământ (până la 6 200 € pe an pentru înscriere).  

Grupul Renault România va suporta cheltuielile în Franţa (chletuieli curente, transport...). 
Dacă nivelul de cunoaştere al limbii franceze al candidatului este considerat ca fiind „insuficient", 
acesta va beneficia de cursuri de limba franceză, timp de 6 luni, plata acestora fiind suportată de 
Ambasada Franţei în România.  
 
 
Prezentarea Grupului Renault România  

 

Grupul Renault România curpinde Platforma Dacia de la Mioveni, Centrul logistic ILN, Centrul de 
Inginerie Renault Technologie România, Direcţia Comercială pentru cele trei mărci Dacia-Renault-
Nissan, Centrul Tehnic de Încercări de la Titu, Centrul de Design si Matriţe Dacia Piteşti.  
 
Grupul Renault România este una din companiile cu cel mai mare dinamism în dezvoltare, în decursul 
ultimilor ani, pe plan naţional, o companie responsabilă, orientată către viitorul salariaţilor săi şi către 
satisfacţia clienţilor săi.   
 
Grupul înglobează o gamă largă de profesii specifice industriei constructoare de automobile, de la 
munca de creaţie a produselor,  până la realizarea şi comercializarea acestora.  



 

De ce aş alege un parcurs profesional în cadrul Grupului Renault România?   

 
� Grupul Renault România are nevoie în prezent de talente şi de competenţe.  
�  De-a lungul carierei în cadrul Renault, salariaţii îşi pot îmbogăţi experienţa într-o manieră 

motivantă, îşi pot dezvolta competenţele şi capacitatea de a se adapta schimbărilor.  
� Fiecare angajat beneficiază în medie de 40 de ore de formare pe an: formări tehnice, 

lingvistice, formare în management şi dezvoltare personală.   
� Grupul Renault România oferă posibilitatea unei cariere reuşite atât în România, cât şi pe 

plan internaţional.  

 

 

Profilul activită ţii şi perspective profesionale în cadrul Grupului Renault România  

 

Diversitatea profesiilor exercitate la Renault se structurează în cinci domenii: inginerie, fabricare, 
achiziţii, vânzări şi funcţii de suport.   

 
Numeroase parcursuri sunt posibile în cadrul fiecărei profesii:  
� În cadrul întreprinderii, pentru îmbogăţirea competenţelor prin ocuparea succesivă a 

mai multor posturi;  
� Urmând calea către exercitarea unor responsabilităţi sporite, în management, proiecte 

sau expertiză;  
 
Sunt posibile treceri dintr-o profesie într-o alta, conexă, în scopul îmbogăţirii parcursului profesional.  
 
 
Parcurs: Carieră în inginerie  

 
După formarea avută în Franţa, candidatul se va alătura Grupului Renault România, în cadrul 
Centrului de Inginerie Renault Technologie România. Va ocupa un post de Conceptor, iar apoi va 
putea să ocupe posturi ce implică o responsabiltiate din ce în ce mai mare.    
 

o Conceptor: Contribuie la satisfacţia clienţilor Renault şi la profitul întreprinderii asigurând 
conceperea produsului/ procesului şi furnizarea de informaţii privind specificitatea pieselor, 
pentru noile vehicule. Va utiliza instrumente IAO (Inginerie asistată de calculator).   

 

o Responsabil de proces: are responsabilitatea activităţii de dezvoltare a pieselor, pentru noile 
vehicule.  

 
o Lider în Inginerie: asigură responsabilitatea tehnică a dezvoltării sistemelor sau a piselor. 

Acesta dirijează din punct de vedere tehnic conceptorii care lucrează la proiectul de care este 
responsabil.  

 
o O experienţă reuşită într-un post de Lider în inginerie poate conduce către un post de Şef de 

Proiect în Inginerie: acesta dirijează un Grup de funcţiune (inginerie, achiziţii, furnizori, 
logistică, fabricare) pentru a atinge obiectivele de calitate-costuri-termene specifice 
perimetrului său, în funcţie de angajamentele definite.   

 
 

Parcursul profesional se va desfăşura în funcţie de rezultatele colaboratorului, de dorinţele acestuia 
şi de oportunităţi. Acesta va beneficia de o gestiune a carierei şi va fi confirmat, în mod regulat, de 
comitetul de carieră constituit din manageri şi responsabili de Resurse Umane.  



 

Profilul candidaturii  

 
– Formare 

 
o Nivel de studii superioare: Master de cercetare sau profesional, sau diplomă de 

inginer în domeniul construcţiilor de automobile.   
o Cunoştinţe de bază de limba franceză   
o Buna cunoaştere a limbii engleze (scris şi vorbit); Ambasada Franţei oferă cursuri de 

limba franceză, timp de 6 luni.  
 

– Experienţă profesională 
 

o O primă experienţă profesională sau de stagiu în cadrul unei întreprinderi care aplică 
tehnici de concepere, mai ales în domeniul automobilelor va fi un atu apreciat.   

 
– Calităţi profesionale  

 
o Aptitudine pentru lucrul în echipă şi capacitate de lider  
o Motivaţie pentru un parcurs profesional „pe termen lung” în cadrul Grupului Renault 

România.  
o Valori şi principii etice solide.  
o Pasionat de tehnică  
o Maturitate şi bun echilibru emoţional  
o Bun nivel de comunicare, orientat către client 
o Capacitate de sinteză  
o Capacitate de convingere a interlocutorilor 

 
 
 

Cum pot răspunde la acest apel?  

 

Trimiţând un curriculum vitae, însoţit de o scrisoare de motivaţie înainte de data de 28 februarie 
2013 prin e-mail, la adresa: isabelle.glas@diplomatie.gouv.fr  sau prin poştă la:  
 

Doamna Isabelle GLAS 
Institutul Francez din Romania  

Bd. Dacia, 77 
Sector 2 


