
Căutăm studenți cu următoarele calificări:
• Studii de licență finalizate;
• Abilități foarte bune de comunicare, seriozitate, 
flexibilitate, gândire practică și analitică;
• Cunoștințe avansate în limba engleză;
• Cetățenie română.

Admiterea în cadrul programelor de masterat va avea loc în 
următoarele domenii:
• Inginerie Mecanică;
• Inginerie mecanică și Economia Afacerilor;
• Managementul și Știința Producției;
• Inginerie Civilă și Structurală;
• Managementul Construcțiilor și Inginerie Civilă.

TE AȘTEPTĂM SĂ TE ALĂTURI ECHIPEI NOASTRE!

Ceea ce oferim: 
• Bursă de 700 EUR / lună, pe durata întregului program de masterat ( 2 
ani) din care suma de 400 EUR constituie bursă școalară, iar suma de 300 EUR 
va fi pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere;
• Oportunitatea de a efectua un program de stagiu in cadrul companiei 
voestalpine VAE GmbH ce va fi plătit separat.

Pentru cei interesați, puteți aplica online accesând link-ul 
https://jobs.voestalpine.com/ și având următoarele documente:
• Scrisoare de motivație;
• CV;
• Dovada absolvirii studiilor de licență;
• 2 scrisori de recomandare. 
Atentie! Toate documentele vor fi depuse în limba germană.
Exceptie o fac doar  aplicanții programului Managementul și Știința Producției 
își vor depune documentele în limba engleză.
Pentru informații suplimentare, vă rugam să ne trimiteți mail la adresa, 
scholarships@tugraz.at.
Mai multe detalii veți putea găsi accesând următorul link :
https://www.tugraz.at/en/studying-and-teaching/studying-at-tu-
graz/financial-matters/scholarships-for-students/voestalpine-vae-talent-
scholarship/

Voestalpine VAE GmbH şi Universitatea Tehnică din Graz, Austria oferă 1
bursă de master în domeniul Inginerie Mecanică sau Inginerie Civilă!

În cooperare cu Universitatea Tehnică Graz, voestalpine VAE 
GmbH oferă 1 bursă de master absolvenților care își doresc 
să exceleze în domeniul Inginerie Mecanică sau Inginerie 
Civilă, începând cu semestrul II al anului universitar 2020 / 
2021, pentru o perioadă de 2 ani. 

Locație:  Graz, Austria 
Data de inceput: semestrul al II - lea din anul universitar 
2020/2021
Data limită de depunere a aplicațiilor: 31 Martie 2020 
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