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”Noutate, experiență, schimbare în atitudine. Acestea sunt cuvintele cheie 
prin care aş putea descrie acest program. Mastership-ul la Miele a fost 
exact ce aveam nevoie. Structura, informaţia primită, suportul colegilor şi 
proiectele din care am făcut parte m-au ajutat să fiu mult mai încrezătoare 
în ceea ce pot face. În cadrul acestui program am avut oportunitatea de a 
petrece 3 săptămâni în Germania, perioadă în care am conştientizat atât 
prin intermediul diverselor întâlniri cu oameni de specialitate din diferite 
departamente cât şi a vizitelor în multe arii de producţie, cât de mare şi 
inovatoare este lumea Miele! Recomand acest program de Mastership 
tuturor absolvenţilor care sunt la început de carieră!” 
(Lavinia Plesa, Mastership Administrativ 2017-2018)

„Drumul parcurs în programul de Mastership a demonstrat a fi o veritabilă 
avalanşă informaţională, în care am asimilat foarte multe cunoştinţe din 
diferite sfere de activitate. Privind retrospectiv, toate activităţile din fiecare 
departament şi experienţa acumulată în Germania au lansat ancora într-o 
viziune de ansamblu asupra  progresului profesional, dar şi personal.
Perfecţionarea angajaţilor şi accentul pus pe valorile umane sunt doar 
câteva criterii care sunt luate în calcul în toate demersurile companiei, 
toate acestea contribuind la formarea dorinţei de a face parte dintr-o 
astfel de comunitate.” 
(Ana Maria Urdea, Mastership Administrativ 2017 - 2018)

“Când am auzit de programul de Mastership la Miele şi ceea ce oferă 
el, am zis că merită încercat, o experienţă nouă pentru mine. Am învăţat 
despre ceea ce se face în firmă, pas cu pas, în diverse departamente, 
am observat cum lucrează împreună toate departamentele, lucru pe care 
nu ai posibilitatea să îl vezi atât de în detaliu oriunde; să înţelegi întâi 
cum merg lucrurile şi apoi să te implici. Îmi place că am posibilitatea să 
particip la diverse proiecte, să aplic şi practic ceea ce învăţ. De la o zi la 
alta sunt tot mai multe de văzut, înţeleg mai bine cu ce se ocupă fiecare 
şi cum poţi ajuta în dezvoltarea unor proiecte deja în desfăşurare; eşti 
ascultat şi orice idee este bine venită. Programul de Mastership oferă 
o viziune complexă asupra companiei Miele, iar imaginea de ansamblu 
este completată de experienţa avută în Germania.” 
(Mădălina Borcan, Mastership Tehnic 2017 – 2018)

„A fost prima dată când am auzit de un astfel de program şi mă simt 
norocos că am fost unul dintre cei selecţionaţi pentru a lua parte la acesta. 
Trecând prin toate cele 3 echipe de software din cadrul departamentului, 
mi s-a oferit şansa să mă dezvolt în mai multe direcţii, lucrând cu 
diverse programe şi limbaje de programare, dar şi cu diferite concepte şi 
moduri de dezvoltare a aplicaţiilor. Noţiunile teoretice au fost aplicate în 
cadrul proiectelor, fiind astfel şi mai bine asimilate. Toate aceste lucruri, 
oamenii extraordinari pe care i-am cunoscut şi experienţa acumulată în 
Germania, unde am văzut ce înseamnă Miele în ansamblu şi care sunt 
ingredientele necesare dezvoltării unuia dintre cele mai mari branduri din 
lume, m-au facut să-mi doresc şi mai mult să continui să mă dezvolt şi să 
mă autodepăşesc în fiecare zi. Programul de Mastership reprezintă unul 
dintre cele mai bune moduri de a face primii paşi în carieră.” 
(Bogdan Giol, Mastership Software 2017 - 2018) 
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Convingem prin calitate şi responsabilitate, Miele 
reprezentând unul dintre cele mai de succes brand-uri 
de electrocasnice din lume.

Şi mai mult, angajaţii se identifică în totalitate 
cu brand-ul Miele. Acest lucru se reflectă în 
angajamentul pe termen lung faţă de companie. 
De-a lungul istoriei companiei au existat peste 
10.000 de angajaţi care au sărbătorit 25 de ani de 
Miele. Alţii se mândresc cu 40 sau chiar cu 50 de 
ani alături de Miele.

Miele nu înseamnă doar cea mai înaltă calitate, 
dar este şi liderul inovaţiilor în domeniul aparaturii 
electrocasnice: soluţii privind eficienţa energetică 
a aparatelor electrocasnice, dozarea consumului 
de detergent şi de apă sau sistemul de asistare şi 
supraveghere a cuptoarelor sau plitelor.

În Braşov, Miele a deschis în 2009 o unitate de 
producție care asigură necesarul de componente 
electronice şi subansambluri pentru unităţile de 
control ale aparatelor electrocasnice inteligente Miele.

În august 2015, s-a inaugurat şi divizia de dezvoltare 
software, în cadrul căreia sunt realizate programe 
software pentru o gamă extrem de variată de 
electrocasnice şi produse profesionale Miele.

Dacă vrei să lucrezi într-un mediu profesional, într-o companie internaţională, la cele mai înalte standarde 
de calitate, dacă vrei să aplici cunoştinţele acumulate în anii de studiu în practică, să îţi pregăteşti şi 

să îţi lansezi o carieră de succes, vino alături de noi! 
Miele Tehnica este firma care investeşte în viitorul tău profesional!

În cadrul grupului Miele, dezvoltarea de programe specifice-
Trainee Programm, Master@Miele, Internship, Mastership - 
pentru pregătirea practică a studenţilor are o tradiţie de peste 
25 de ani, prima ediţie a unui asemenea program având loc 
în 1989. În cei peste 25 de ani de astfel de programe, 132 
persoane au beneficiat de ele, 40 de femei şi 92 de bărbaţi. 
Dintre acestea, 78 de persoane, reprezentând 59% din 
totalul participanţilor, lucrează încă la Miele. 

Şi dacă nu v-am convins încă, vă spunem că 40 de foşti 
participanţi au responsabilităţi manageriale. Mai mult, un fost 
trainee este membru în Comitetul Director al Miele & Cie. KG.

O pregătire temeinică este totul

Ce NE recomandă 



Ce TE recomandă

Pentru noi nu este importantă doar îndeplinirea 
condiţiilor privind calificarea academică, ci şi 

profilul tău personal, valorile tale şi felul în care 
acestea se îmbină cu valorile noastre.

Pregătirea teoretică solidă, capacitatea de comunicare, 
responsabilitatea, orientarea către calitate, iniţiativa 
personală şi pro-activitatea sunt câteva calităţi care 
te recomandă pentru acest program şi care îţi vor fi 
de folos în activitatea alături de noi.  

Aplică astfel:

•	 Intră în secțiunea, http://cariere.miele.ro/, creează-
ți cont şi completează-ți  CV-ul. E important ca 
CV-ul să fie cât mai detaliat, să conțină informații 
despre rezultatele şcolare (media de absolvire 
a anilor de studiu), proiecte în care te-ai implicat, 
stagii de practică la care ai participat, activități 
extra-curriculare sau de voluntariat, etc.

•	 Din secțiunea Posturi disponibile aplică pentru 
poziția de Mastership vizată (în aria de Software 
Development, în aria Tehnică sau în aria 
Administrativă).

Miele Tehnica, Adresa: Str. Carl Miele, nr. 1, 507065 Feldioara, Braşov, România
Telefon: 0040 0372 217 800, Fax: 0040 0372 217 801, E-mail: recrutare@miele.ro, www.miele.ro

Merită să ştiţi despre Miele

Carl Miele şi Reinhard Zinkann au înfiinţat în 1899 
întreprinderea familială Miele.

De-a lungul timpului, firma a rămas în proprietatea 
familiei şi, astăzi, a patra generaţie – Dr. Markus Miele 
şi Dr. Reinhard Zinkann împreună cu alţi trei membri ai 
Comitetului Director, se află la conducerea companiei.

Miele produce şi distribuie produse Premium, atât 
în domeniul electrocasnicelor, cât şi în domeniul 
profesional (Miele Professional).

Producând în 12 locaţii, dintre care 8 sunt în Germania,  
Miele are o reţea de distribuţie proprie pe toate 
continentele, în peste 50 de ţări din lume şi, pentru 
aceasta, cooperează cu o serie de importatori externi. 

De la începuturile firmei, esenţa filozofiei Miele se 
exprimă în două cuvinte: „Immer Besser” – „Mereu 
mai bine”.
În prezent, peste 19.500 de oameni contribuie la 
realizarea standardului de calitate şi de inovaţie. 
În fiecare zi.
De peste 115 ani.


