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CENTRUL DE 

EXCELENȚĂ IT
Slatina, România
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INDUSTRII

Panouri solare| Turbine eoliene | Petrol și Gaze | Minerit|

Macarale | Centrale nucleare | Maritim | Armată și apărare | 

Alte industrii

CONSTRUCȚII ȘI INFRASTUCTURĂ

Energie și control | Multimedia

TRANSPORT ȘI MOBILITATE

Ascensoare| Industria aerospațială | Industria automobilistică

| Poduri rulante | Industria maritimă | Industria feroviară

TELECOMUNICAȚII

Fibră optică| Rețele de telecomunicații | Rețele telecom 

submarine | Multimedia și rețele industriale

ELECTRONICE

Soluții de monitorizare a activelor PRY-CAM | 

Măsurarea descărcărilor parțiale| Diagnostic rețea

REȚELE DE ENERGIE

HV&Submarin | Transmisie | Distribuție | Parcuri Eoliene 

Offshore | Energie Onshore| Sisteme de monitorizare| 

Componente de rețea| Rețele aeriene

CE FACEM
Soluții de cabluri pentru 

electrificarea tuturor 

sectoarelor, industrii și 

infrastructuri



3

RĂSPUNDEM 

PROVOCĂRILOR PREZENTE

Construirea unui viitor 

sustenabil necesită tehnologii 

de ultimă generație

Tranziția energetică

De la combustibili fosili la surse regenerabile pentru un 

viitor cu emisii scăzute de carbon

Digitalizare

Canalizarea și transportul unor cantități enorme de date

Electrificarea societăților

Realizăm rețele de cabluri ce furnizează energie în 

întreaga lume

Ne aliniem schimbărilor climatice

Ne propunem să atingem zero emisii între 2035 și 2040

Punem accent pe incluziune

Consolidăm diversitatea și incluziunea, adoptăm soluții 

digitale, implicăm oamenii și contribuim la perfecționarea 

abilităților, aliniindu-ne Pactului Global ONU
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PRYSMIAN GROUP – UNDE SUNTEM

29,000 angajați 108 fabrici

25 R&Dcentre R&D50 țări

GRUPUL ÎN LUME

FABRCA DE CABLURI DE 

ENERGIE

Producem cabluri de alimentare in Slatina 

de aproape jumătate de secol. Datorită 

experienței uriașe, putem oferi soluții 

inovatoare, fiabile și de durată, care 

îndeplinesc întotdeauna cele mai recente 

cerințe de pe piață. Domeniul de activitate 

cuprinde: cabluri de joasă, medie, înaltă și 

foarte înaltă tensiune.

98.338 m2 SLATINA

FABRICA DE CABLURI DE 

TELECOMUNICAȚII

Fabrica noastră de cabluri cu fibră optică 

din Slatina este cea mai mare fabrică de 

cabluri cu fibre optice din Europa. Aici 

fabricăm o mare varietate de produse, 

acoperind toate cerințele posibile pentru 

cabluri cu fibre optice, atât pentru interior 

cât și pentru exterior.

172.090 m2 MILCOV

În inima Olteniei…

Acolo unde pepenii roșii sunt lubenițe ☺

https://www.youtube.com/watch?v=NYRdtCTY6h8
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Veți dobândi cunoștințe despre tehnologiile de 

bază și veți contribui la dezvoltarea inovației

CUNOȘTIȚE ȘI INOVAȚIE

Veți dezvolta competențe și abilități pentru 

tehnologia IT de bază Prysmian

ABILITĂȚI

Veți oferi suport pentru operațiunile și proiectele 

IT zilnice din România

▪ SAP

▪ Infrastructură

▪ Aplicații industriale

OPERAȚIUNI IT

CENTRU DE EXCELENȚĂ 

PE SCURT

Locul unde ești plătit 

pentru a învăța!

Oportunități unice de dezvoltare a carierei
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DE CE SĂ APLICI?

The place where you 

are paid to learn!

✓ Îți dezvolți abilitățile și crești în cadrul companiei

✓ Câștigi certificări tehnice avansate

✓ Ești recompensat cu un pachet salarial competitiv și beneficii pentru relocare

✓ Îți vei desfășura activitatea într-un campus digitalizat în aproprierea fabricilor

✓ Vei avea posibilitatea de a călători în alte locații Prysmian

Pentru fiecare post, există diferite niveluri 

de vechime care pot fi recunoscute pe 

piață ca Junior, Mediu și Senior. 

În funcție de expertiza necesară postului, 

poți beneficia de diferite niveluri de 

compensație. 

Există posibilități de dezvoltarea a carierei 

pe „orizontală” între unele poziții, sau 

posibilități de schimbare a 

departamentelor, în special pentru analiștii 

de afaceri.

IT Project 

Manager

IT Business 

Analyst 

IT Manager Local/Regional/Global

IT Application 

Engineer 

IT System 

Engineer 

Team Leader 

(Infrastructure)

IT Security 

Ops. Engineer

Team Leader

(Applications)

IT Software 

Developer
LSA On siteIT Help Desk

Vino să faci parte dintr-o 

nouă generație de ingineri 

pregătiți să revoluționeze 

industria cablurilor

DEZVOLTAREA CARIEREI
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APLICĂ ACUM

NETWORK SYSTEM 

ENGINEER

IT HELPDESK & NOC 

OPERATOR

INFRASTRUCTURE SYSTEM 

ENGINEERS
SAP BASIS SPECIALIST SAP BUSINESS ANALYST

Pentru fiecare poziție, căutăm diferite niveluri de experiență: Junior, Mediu și Senior. 

Aplică aici Aplică aici Aplică aici Aplică aici Aplică aici

https://prysmiangroup.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/Careers/job/Slatina-Olt/Network-System-Engineer_R-9081
https://prysmiangroup.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/Careers/job/Slatina-Olt/IT-Helpdesk---NOC-Operator_R-9080
https://prysmiangroup.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/Careers/job/Slatina-Olt/Infrastructure-System-Engineers_R-9082
https://prysmiangroup.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/Careers/job/Slatina-Olt/SAP-Basis-Specialist_R-9079
https://prysmiangroup.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/Careers/job/Slatina-Olt/SAP-Business-Analyst_R-9077
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Mulțumim
Follow us on:

www.prysmiangroup.ro

https://www.facebook.com/Prysmian-Group-Rom%C3%A2nia-958716860893847/
https://www.instagram.com/prysmian_group/
https://www.youtube.com/channel/UCjAkmiLemnPR9oj1UFaKPrQ
https://www.linkedin.com/company/prysmian/life/?targetId=1eb1a9ee-42f6-4e57-9e74-d3181866d9e8&viewAsMember=true
http://www.prysmiangroup.ro/

