În atenția absolvenților clasei a VIII-a în anul 2019

din toată țara şi Republica Moldova

2019

Turbomecanica S.A, producător și reparator de motoare și echipamente pentru aeronave,
în colaborare cu Colegiile Tehnice “Dinicu Golescu” http://www.golescu.ctmr.ro/ şi “Henri
Coandă” https://scoli.didactic.ro/grupul_scolar_de_aeronautica_henri_coanda_bucuresti
vă oferă oportunitatea unei formări de înaltă ținută și profesionalism, în meseriile de
“Operator la mașini cu comandă numerică” şi “Mecanic aeronave, în vederea angajării în
societatea Turbomecanica.

Oferta noastră constă în :
de 200 lei pe lună, timp de trei ani,
01 Bursă
în perioada școlarizării - oferită de stat în

02

condiţiile legii

Asigurarea efectuării stagiilor de pregătire
practică necesare formării elevilor, în
Turbomecanica S.A., practică plătită pe
bază de contract individual de muncă cu
800 lei pe lună, pentru elevii integralişti şi
fără absenţe nemotivate

de către Turbomecanica S.A. a
03 Asigurarea
plăţii transportului pentru elevii care vin
din împrejurimile Bucureștiului şi a unui
drum (dus-întors) pe trimestru, pentru cei
din provincie

de studii oferită de Turbomecanica
04 Bursă
S.A. pentru elevii cu medii peste 8 la
sfârşitul clasei a IX-a, în valoare de 300
lei/luna ;

gratuită pentru elevii din provincie
05 Cazare
înscrişi în clasa de Operatori CNC, pe

parcursul celor 3 ani de studiu, în căminul
colegiului “Dinicu Golescu” , în camere de
2 locuri, cu baie proprie, mobilier nou și
conexiune la Internet, pregătire
suplimentară la materiile de interes
precum: informatică, engleză, etc.;
Suplimentar, Primăria Sectorului 1 asigură
o masă gratuită.

de către Colegiul Tehnic “Henri
06 Asigurarea
Coandă” a cazării gratuite pentru elevii din

provincie înscrişi în clasa de Mecanici
Aeronave, pe parcursul celor 3 ani de studiu şi
a unei mese gratuite în colaborare cu Primăria
Sectorului 1, suport pentru învățare şi
participarea la activităţi extraşcolare

07 Angajarea absolvenților la Turbomecanica S.A.
Pentru anul școlar 2019-2020 s-au solicitat
16 locuri pentru clasa de Operatori la maşini
cu comandă numerică la Colegiul “Dinicu
Golescu” şi 16 locuri de Mecanici Aeronave la
Colegiul “Henri Coandă”,
care pot fi
suplimentate în anii următori, funcție de
solicitările dvs.
Înscrierea se face la secretariatele Colegiilor
“Dinicu Golescu” şi “Henri Coandă” , în
perioada 15-19 iunie 2019, pe baza fișei de
înscriere în învățământul dual de stat,
solicitată de absolvenții clasei a VIII-a de la
secretariatele unităților de învățământ
gimnazial unde elevii au studiat în clasele
V-VIII.
Alături de noi veți deveni adevărați
profesioniști, cu un viitor plin de perspective
şi de satisfacţii profesionale şi materiale.

www.turbomecanica.ro

