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Târg de cariere 



Un punct de contact cheie 
pentru identificarea de 
tinere talente

POLIJOBS

POLIJOBS este târgul de job-uri care vă pune în 
contact cu studenți implicați și pasionați, care 
sunt gata să contribuie la dezvoltarea 
companiei dumneavoastră. 

POLIJOBS este modalitatea perfectă de a vă 
prezenta compania, de a încuraja viitori 
ingineri talentați aflați în căutarea unui loc de 
muncă să vă descopere și de a purta o 
conversație față în față care credem noi că 
valorează mai mult decât un simplu C.V. 

POLIJOBS conectează companii inovatoare cu 
unii dintre cei mai străluciți studenți ingineri 
din țară.  

POLIJOBS >



Târgul de cariere în care 
compania dumneavoastră 
îi va întâlni și îi va cunoaște 
pe inginerii de mâine

POLIJOBS

+30.000
Viitori ingineri

CANDIDAȚI IDEALI

Nu există un loc mai bun pentru angajatorii care vor să îi 
întâlnească pe inginerii de mâine - viitori lideri alături de 
care veți putea proiecta un viitor mai bun pentru noi și 
generațiile viitoare. 

Garanția

Că veți avea acces la 
candidați de înaltă 
calitate care să se 
alăture echipei 
dumneavoastră.

UPB

Este partenerul 
dumneavoastră de 
încredere dacă sunteți 
în căutare de tinere 
talente.



Un târg unic, în care împreună vom 
putea susține tinerele talente în a 
păși cu dreptul în carieră

POLIJOBS

Într-un singur loc, sub cupola Rectoratului, 
puteți să vă întâlniți față în față cu un număr 
mare de potențiali candidați. Aflați direct de la 
studenți care sunt interesele lor profesionale și 
ce au realizat, în termeni de cunoștințe, 
abilități și competențe în timpul petrecut în 
campus.

Studenții UPB Biroul POLIJOBS 
Atunci când îi veți cunoaște pe studenții noștri, 
nu veți comunica doar cu viitori absolvenți ce 
au o pregătire bună și care sunt gata să se 
angajeze, ci vă veți conecta cu tineri entuziaști 
și implicați în campus și în comunitatea lor.

Oferă o varietate de servicii și programe care 
vă vor ajuta să vă conectați cu studenți și 

absolvenți ai Universității POLITEHNICA din 
București bine pregătiți, care pot contribui în 

mod real la succesul organizației 
dumneavoastră. 



POLIJOBS ÎN CIFRE
TÂRGUL DE CARIERE 

Participanți
14.521

Firme participante
157

POLIJOBS  

5 ani de experiență

1.257 87
Locuri de muncă Prezentări de companii



Este o oportunitate  
de a:

POLIJOBS
+30.000

STUDENȚI ȘI ABSOLVENȚI

Pregătiți să vă întâlnească și 
să descopere oportunitățile 
de angajare/practică/
internship.

Expune oferta  dumneavoastră de 
angajare către mii de studenți și 
absolvenți

Evidenția elementele care fac din 
compania dumneavoastră locul de 
muncă ideal 

Vă întâlni și intra în contact cu 
potențialii candidați ingineri sau 
ingineri în devenire



POLIJOBS SE 
REINVENTEAZĂ

SERVICII

Cea de a V-a ediție a Târgului de cariere POLIJOBS se reîntoarce într-un 
format nou, cu o gamă largă de servicii și resurse de recrutare, care să 
se plieze pe nevoile companiilor, și cu o serie de beneficii care cu 
siguranță vor contribui la îmbunătățirea rezervei de talente și la 
creșterea brand-ului companiei dumneavoastră în campusul UPB.

Mai multe>



Spațiu 
pentru 
expoziție

SERVICII
70 de spații expoziționale de 
diferite dimensiuni 

30 de standuri cu dimensiunea de 3m*1m; 
24 de standuri cu dimensiunea de 3m*2m;  
6 standuri cu dimensiunea de 4m*2m;  
7 standuri cu dimensiunea de 5m*2m; 
2 standuri cu dimensiunea de 6m*2m; 
1 stand cu dimensiunea de 6m*5m; 

Posibilitatea de a alege locul 
de expoziție și personalizarea 
acestuia așa cum vă doriți

Acum aveți posibilitatea de a avea 
un stand care să atragă atenția și 
care să exprime cât mai bine 
cultura și valorile organizaționale 
ale companiei dumneavoastră.

LOCURI 
LIMITATE

*poză cu titlu de prezentare



Spații dedicate 
evenimentului

SERVICII
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Închiriere stand  
CORP BN - ZONA 2

SERVICII
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Suport logistic 
pe toată durata evenimentului

SERVICII

c c cGratuit pentru maximum 2 
autovehicule pe bază de tichete 
de parcare pe perioada închirierii 
spațiului

Acces auto
Pentru un număr de 2 expozanți 
pe perioada derulării târgului de 
cariere.  
*dacă participă mai mult de 2 persoane/
companie se percepe o taxă  suplimentară de 
50€/persoană

Coffee break+prânz
Acces la internet wireless și la 
rețeaua electrică pentru 
alimentarea logisticii

Internet și logistică



O gamă largă de 
servicii și resurse de 
recrutare

SERVICII

La POLIJOBS aveți 
oportunitatea de a alege 
ceea ce este cel mai 
potrivit pentru compania 
dumneavoastră 

Promovare în bazele de date POLIJOBS;

Servicii personalizate de recrutare

cariere.upb.ro >

Pentru că fiecare companie are nevoi diferite, noi, 
cei de la POLIJOBS, am creat o serie de servicii care 
să susțină procesul dumneavoastră de recrutare în 
timpul și ulterior evenimentului.

Postarea anunțurilor de job-uri pe 
website-ul și pagina de Facebook 
POLIJOBS - perioada de la 2 luni până 
la 12 luni;

Transmiterea de CV-uri candidați;

Publicarea anunțurilor de job-uri pe 
website-ul oficial al evenimentului pe 
întreaga perioada de derulare a 
acestuia.



Promovare 
eveniment și 
companii

SERVICII
Afișare logo și descriere 
companie pe website-ul oficial 
al evenimentului și pe 
materialele promoționale

Promovarea evenimentului se va face și prin 
comunicate de presă, anunțuri, promovare pe 
platformele social media UPB etc.

Promovarea evenimentului 
în rândul studenților

Participarea la POLIJOBS înseamnă că numele, logo-ul 
și cultura companiei dumneavoastră vor fi în fața a 
mii de ochi, un prilej bun pentru a descoperi 
candidații ideali.

Creșteți vizibilitatea brand-ului 
companiei în cadrul campusului UPB

Vă puteți expune logo-ul companiei în cadrul 
facultăților de interes din UPB timp de 3 sau 6 luni. 
Aveți posibilitatea de a susține o prezentare a 
companie în cadrul POLIJOBS.

Creșteți brand awarness-ului 
companiei  dumneavoastră

Se va realiza un interviu ce va fi inclus în materialele de 
prezentare/promovare a evenimentului, difuzate de 
Euronews România (TV și/sau digital).

Social Media Website TV și/sau digital

30.000 de studenți și absolvenți UPB au acces la POLIJOBS; 

200.000 de vizitatori lunari în online - social media și website UPB. 



Pachetele POLIJOBS
DESCOPERIȚ I

CREATE SPECIAL PENTRU O RECRUTARE  
COLABORATIVĂ ȘI RAPIDĂ.

Indiferent de pachetul ales 
cu POLIJOBS mergeți la sigur

GARANȚ IA UPB



Pachete  
POLIJOBS

ORDER NOW

PACHET 1 PACHET 2 PACHET 3

Asigurare spațiu pentru expoziție și logistica necesară;

Afișarea logo-ului beneficiarului pe site-ul oficial al 
evenimentului;

Afișarea logo-ului beneficiarului pe materialele promoționale;

Promovarea evenimentului în rândul studenților și 
absolvenților UPB;

Afișarea descrierii companiei pe site-ul oficial al 
evenimentului;

Acces la internet - wireless, pe perioada desfășurării 
evenimentului;

Coffee break și prânz pe perioada desfășurării evenimentului 
pentru un număr de 2 expozanți;

Accesul gratuit a maximum 2 autovehicule pe bază de tichete 
de parcare tipărite de organizatori, pe perioada închirierii 
spațiului;
Postarea anunțurilor de job-uri pe site-ul oficial al 

evenimentului pe perioada derulării evenimentului. 
Postarea anunțurilor de job-uri pe site-ul POLIJobs și pe 
pagina de Facebook PoliJOBS 

Transmitere de CV-uri candidați (post eveniment). 

Asigurarea promovării în bazele de date PoliJOBS a unui 
număr de 3 poziții deschise prin intermediul a 3 newslettere 
personalizate (1 newsletter/job add/lună);

Promovare spoturi/prezentare companie pe suport video 
(monitor LCD) pe toata durata evenimentului; 

Sală pentru prezentare companie;

Amplasare centrală stand expozițional;

Realizarea unui interviu cu includere în materialele de 
prezentare/promovare a evenimentului, difuzate de către 
Euronews România (TV și/sau digital); 

€ 1000

Stand 3m*1m

Pe o perioadă  
de  2 luni

Pe o perioadă  
de  3 luni

Stand 3m*2m Stand 4m*2m

50 de CV-uri

€ 2500€ 2000



Pachete  
POLIJOBS

ORDER NOW

PACHET 4 PACHET 5 PACHET 6

Asigurare spațiu pentru expoziție și logistica necesară;

Afișarea logo-ului beneficiarului pe site-ul oficial al 
evenimentului;

Afișarea logo-ului beneficiarului pe materialele promoționale;

Promovarea evenimentului în rândul studenților și 
absolvenților UPB;

Afișarea descrierii companiei pe site-ul oficial al 
evenimentului;

Acces la internet - wireless, pe perioada desfășurării 
evenimentului;

Coffee break și prânz pe perioada desfășurării evenimentului 
pentru un număr de 2 expozanți;

Accesul gratuit a maximum 2 autovehicule pe bază de tichete 
de parcare tipărite de organizatori, pe perioada închirierii 
spațiului;
Postarea anunțurilor de job-uri pe site-ul oficial al 

evenimentului pe perioada derulării evenimentului. 
Postarea anunțurilor de job-uri pe site-ul POLIJobs și pe 
pagina de Facebook PoliJOBS 

Transmitere de CV-uri candidați (post eveniment). 

Asigurarea promovării în bazele de date PoliJOBS a unui 
număr de 3 poziții deschise prin intermediul a 3 newslettere 
personalizate (1 newsletter/job add/lună);

Promovare spoturi/prezentare companie pe suport video 
(monitor LCD) pe toata durata evenimentului; 

Sală pentru prezentare companie;

Amplasare centrală stand expozițional;

Realizarea unui interviu cu includere în materialele de 
prezentare/promovare a evenimentului, difuzate de către 
Euronews România (TV și/sau digital); 

€ 3000

Stand 5m*2m

Pe o perioadă  
de  6 luni

Pe o perioadă  
de  12 luni

Stand 6m*2m Stand 6m*5m

€ 4000 € 5000

Pe o perioadă  
de  4 luni

100 de CV-uri
150 de CV-uri +200 de CV-uri



EXTRAOPȚIUNI  
PACHETE

POLIJOBS

Expunere logo companie 
în facultățile de interes 
din cadrul UPB

50 €/ timp de 3 luni/ facultate 
100 €/ timp de 6 luni/ facultate

Asigurare cazare Casa 
de Oaspeți UPB

50 € /cazare/ noapte

Materiale Co-branding 
expuse spre vânzare de 
magazinul UPB

căni, agende, stick-uri, culegeri, șepci, tricouri etc.



DATE DE 
CONTACT:

Splaiul Independeței 313, Universitatea 

POLITEHNICA din București

Adresă

Email
polijobs@upb.ro

POLIJOBS

Telefon
021.402.90.86

Website
cariere.upb.ro


