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MCA Grup - Catalog de stagii 
BUILD YOUR FUTURE NOW ! 
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Castiga experienta alaturi de numarul 1 in Romania 
in fabricarea usilor de garaj si a termostorurilor ! 

 

MCA Grup  

 producatorul nr 1 de usi de garaj si termostoruri din Romania, avand sediul in orasul 

Jilava, judetul Ilfov si show room-uri la Iasi, Timisoara si Brasov.  

 17 ani de activitate pe piata, atingand anul acesta un numar de 120 de angajati.  

 cifra de afaceri de 10 milioane euro 

 exporta in Bulgaria, Serbia, Italia, Franta, Belgia si Olanda 

 obiectiv pe termen lung 100.000.000 euro  

 

„Businessul pe care eu vreau să-l conduc este legat de o constantă – schimbarea. Și fiecare om 

trebuie să se schimbe și să se autodepășească. Dacă nu vom face acest lucru, nu vom reuși să 

ne atingem obiectivele pe care ni le-am propus pe termen mediu și lung”, afirmă Ciprian Oprea, 

Director General, actionar si unul dintre Top 100 Tineri Manageri de Top, conform 

Business Magazine, in 2012. 

 

De ce sa te alaturi echipei noastre in programul de stagii 2016!  

 lucrezi la proiecte esentiale direct cu membrii din echipa de top management.  

 participi personal la cresterea unei organizatii romanesti  

 castigi o experienta relevanta pentru cariera ta 

 esti remunerat 

 

Cum se desfasoara un stagiu in MCA ? 

1. Selectie. Consulta acest document si trimite CV-ul tau la recrutare@mcagrup.com indicand 

departamentul si tema care te intereseaza pana in data de 31.03.2016. 

2. Interviu. Vei fi chemat la un interviu cu directorul de departament in aprilie. 

3. Stagiu. Vei face un scurt program de integrare si apoi vei incepe sa lucrezi la proiectul tau. 

Stagiul este prevazut in perioada Iulie-August. 

4. Prezentare. La finalul stagiului vei face o prezentare a proiectului tau catre echipa MCA. 

mailto:recrutare@mcagrup.com
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Departamentul Productie – Teme de stagiu 

1. Modernizarea liniei 

de productie 

asamblare arcuri 

u.g.s 

  

Descriere : proiectarea 

bancului de lucru  

proiectarea matritei de 

indoit capete de arc  

 

Cerinte : Student 

mecanica/tehnologia 

constructiilor de masini/ 

masini unelte                                                  

cunostinte desen 

tehnic/autocad

  

2. Mecanizarea 

benzilor de 

incarcare si livrare 

a panourilor  

 

Descriere : proiectarea liniei 

mecanizate de debitarea 

panourilor 

                                                                  

Cerinte : Student 

mecanica/tehnologia 

constructiilor de masini/ 

masini unelte                                                  

cunostinte desen 

tehnic/autocad 

3. Proiectare linie 

mecanizata de 

gaurire a profilelor 

Descriere : proiectarea unei 

linii mecanizate folosite la 

producerea panourilor vitrate 

 

Cerinte : Student 

mecanica/tehnologia 

constructiilor de masini/ 

masini unelte                                                  

cunostinte desen 

tehnic/autocad 

 

4. Proiectarea 

magaziei pentru 

depozitat coletele 

de panouri pe 

verticala. 

Descriere : stabilirea 

necesarului de depozitare  si 

a spatiului de depozitare, 

proiectarea magaziei 

 

 

Cerinte : Student inginerie 

mecanica/tehnologia 

constructiilor de masini/ 

masini unelte, cunostinte 

desen tehnic/autocad

 

 

5.  Fisa tehnologica 

pentru rulourile 

aplicate si 

suprapuse 

Descriere : realizare 

desenelor componentelor, 

realizare desenelor 

produsului,        intocmirea 

fisei 

(desene,operatii,timpi,masini 

unelte,scule si dispozitive)

  

Cerinte : Student inginerie 

mecanica/tehnologia 

constructiilor de masini/ 

masini unelte, cunostinte 

desen tehnic/autocad
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Departamentul Marketing – Teme de stagiu 

1. Dezvoltarea 

activitatii de export 

MCA pentru : 

Franta, Germania, 

Italia, Serbia, 

Bulgaria, Ungaria 

Polonia 

Descriere : analiza 

comportamentului de 

consum al clientilor, crearea 

si actualizarea bazei de date 

 

Cerinte : profil economic, 

usurinta in utilizarea 

pachetului MS Office, 

capacitate analitica si 

rigurozitate, limbi straine 

adecvate tarilor aflate in 

proiect

   

2. Dezvoltarea 

activitatii de 

comunicare  online  

- tehnic 

 

 

 

 

 

 

Descriere : actualizare 

web-site, actualizare 

canale media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerinte: Specializare 
inginerie  sau economica; 
Abilitati de comunicare; 
Usurinta in utilizarea 
calculatorului si a 
pachetului MS Office; 
Cunostinte de baza HTML, 
CSS, PHP, Mysql, 
Photoshop, Illustator, 
Corel 
Cunoasterea limbii 
engleza 

3. Dezvoltarea activitatii 

de comunicare  online  

- continut  

 

 

Descriere :  actualizarea 

website si canale media – 

scrierea articolelor 

 

Cerinte:  Specializare filologie/ 
economie/jurnalism; Usurinta in 
utilizarea calculatorului si a 
pachetului MS Office; 
Reprezinta un plus cunostinte 
de baza HTML,  
CSS, PHP, Mysql Cunostinte de 
baza de fotografie si 
fotocompozitie 
Persoana dinamica, riguroasa. 
Cunoasterea limbii engleza 
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Dezvoltare atelierului de 

probe si service 

automatizari sisteme de 

inchidere 

 

 

-Definirea si realizarea 

standului de verificare a 

sistemelor de siguranta ; 

- Definirea si realizarea 

standului de probe pentru 

produse noi ce urmeaza sa fie 

lansate pe piata, 

- Configurarea unui atelier pentru 

reparatii si diagnoza unitatilor 

electronice si a 

electromecanismelor 

 

Cerinte: Studenti anul III ETTI 

 

      

Departamentul Tehnic – Instalare:Teme de stagiu 


