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COMPA, ﬁrmă romanească de tradiție, cu o vastă experiență în domeniul auto, este una dintre puținele companii cu capital
integral românesc din topul celor mai mari 100 de exportatori din România. Compa a reușit să impună și să transmită principiile
profesionalismului, construind parteneriate puternice, de lungă durată cu companii de prim rang din domeniul automo ve și nu
numai: Bosch, BOS, Con nental, Dacia-Renault, Daikin, Delphi, DMG-MORI, Haulo e Group, Faurecia, Hendrickson, Honeywell,
Hutchinson, Fuji-Kiko, Jtekt, Joyson Safety Systems, Schaeﬄer Group, ThyssenKrupp Bilstein, ZF, WILO, etc.
Obiectul de ac vitate al societății este producția de subansamble și componente auto, precum și produse complexe din gama
non-auto, u lizând procese performante de prelucrări și montaj, tăiere laser, sudură, stanțare, forjare, tratamente termice,
acoperiri metalice, măsurare și control.
Principalele grupe de produse: componente pentru sisteme de injecție; lame, brațe și prinderi pentru ștergătoare de parbriz;
componente pentru turbosuﬂante; pinioane casete de direcție; repere ștanțate; repere forjate; ansamble mecano-sudate;
arcuri infășurate la rece; arcuri înfășurate la cald; componente instalație clima zare; transmisii cardanice; confecții metalice;
echipamente industriale, matrițe și scule; etc.

Burse de studiu
Pentru anul universitar 2018 - 2019, studenții din ul mul an de studiu ai unei facultăți cu
specializare în domeniul mecanic, electro-mecanic, automa zări, electronică, pot beneﬁcia
de burse în valoare de 650 lei/lună, cu condiția să nu ﬁe angajați sau bursieri ai altor ﬁrme.
În perioada 8 - 22 octombrie 2018, studenții interesați pot depune dosarul de înscriere la
sediul ﬁrmei sau la Decanat cu mențiunea: “Pentru Bursa COMPA”
Dosarul va conține:
- adeverință de la secretariatul facultății
din care să reiasă media din anul
precedent;
- CV-ul candidatului;
- recomandări de la cadre didac ce din
cadrul facultății;
- orice alte documente/informații pe
care candidatul le consideră relevante
în evaluarea dosarului.
Concursul va consta în:
- evaluarea dosarelor;
- testarea psihologică;
- interviu cu Manager-ul de Resurse Umane
Câș gătorii burselor vor ﬁ anunța pe site-ul facultății în data de 5 noiembrie 2018.
Informații suplimentare la telefon: 0269 239 400/ int 123 sau pe e-mail: formare@compa.ro
Regulamentul concursului, criteriile de înscriere, conținutul dosarului, modelul de contract pot ﬁ accesate și pe
www.compa.ro
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