








































9 Nobel Prizes   7 Emmys   5 Turing Awards   2 Grammy   1 OscarNokia Facts

Cloud and
Network
Services

Network
Infrastructure

Nokia
Romania
Garage

Mobile
Networks

> Nokia Summer Practice
> Nokia Internships
> Diploma Projects
> Development Projects
> Liga AC - LABS, iTEC
> Liga ETc - NEW, ESU
> Courses: C++, Ultra Broadband, IP/MPLS> Courses: C++, Ultra Broadband, IP/MPLS

Student Opportunities

Adhering to the highest standards
of integrity and security,
we help build the capabilities
needed for a more productive,
sustainable and inclusive world.

We create value with intellectual
property and long-term research,
led by the award-winning Nokia Bell Labs.

At Nokia, we create technology
that helps the world act together.
As a trusted partner for critical
networks, we are committed
to innovation and technology
leadership across mobile,
fixed and cloud networks.fixed and cloud networks.

About Nokia:

Contact us:
recrutare@nokia.com

Visit us:
Sp. Nicolae Titulescu, no. 7,
Timisoara

Follow us
www.facebook.com/NokiaTimisoara www.facebook.com/NokiaTimisoara 

30 years of Exellence
in Telecommunications
Nokia Romania



Lansată în Timișoara ca o companie de tech, Tazz, parte a grupului eMAG, a ajuns rapid să se 
afirme în toată țara. Acum este cea mai descărcată aplicație de livrare de mâncare din România.  

Căutăm tineri cu imaginație, curaj și pasiune. 
Restul se acumulează în timp, de la hard și soft 
skills până la experiență hands-on pe tehnologii 
cutting edge și platforme moderne.  Trebuie să știi 
că suntem o companie de produs, avem o echipă 
tânără coordonată de experți în domeniu, 

încurajăm inițiativa și premiem ideile 
revoluționare. Respectăm viața personală și 
oferim tuturor colegilor opțiunea de a lucra 
de la birou sau de unde vor ei.  Și, da, ne 
place distracția - la festivaluri, la evenimente,
la birou sau în team building-uri.

Avem mereu nevoie de forțe proaspete,
așa că vino alături de noi. 

Vrei să fii și tu parte din echipa care
schimbă regulile jocului?

HAI LA              ! 

HAI ÎN ECHIPA !

https://tazz.ro/cariere hr@tazz.ro




