GRUP RENAULT ROMÂNIA SI RELATIA CU UNIVERSITATILE

GRUP RENAULT ROMÂNIA :
LANȚUL DE DEZVOLTARE AUTO AL RENAULT ÎN ROMÂNIA ESTE COMPLET
RELAȚII ȘCOLI ȘI

FURNIZORI

UNIVERSITĂȚI
VÂNZĂRI
LOGISTICĂ

POST-VÂNZARE

FINANȚARE

FABRICAȚIE

Pitesti

MATRIȚE

TESTARE

Titu București
PROIECTARE

DESIGN

CENTRUL DE INGINERIE RENAULT

2100 angajați, în 4 locații:
 București: birouri de proiectare
 Titu: centru de testare
 Mioveni : mijloace de testare
 Pitești : proiectare şi realizare matrițe
• Proiectarea și validarea noilor vehicule dezvoltate pe platforma Logan
• Adaptarea vehiculelor din gama Logan pentru toate piețele la nivel
mondial (versiuni derivate, industrializări în alte uzine)
• Coordonarea proiectelor de adaptare și viață serie pentru motorizările
benzină din gama Global Access și pentru cutiile de viteze manuale
Renault
• Centrul de inginerie gestionează calitatea Global Access la nivel
mondial.

CENTRUL TEHNIC TITU – AL DOILEA CENTRU DE TESTARE AL RENAULT
Peste 50 de tipuri de bancuri de teste
32 km de piste pentru testarea vehiculelor
Prototipuri mecanică și vehicule

350
ha destinate încercărilor

42,300
m² de clădiri

450
Angajați rezidenți permanenti

ATELIERE ȘI LABORATOARE DE ÎNCERCĂRI


Centrul de inginerie din Romania este un actor important în dezvoltarea gamei Global Access la nivel
mondial.



De aceea, prestațiile vehiculelor din această gamă trebuie verificate în condiții de rulare pe care
clienții le pot întâlni în toată lumea. Bancurile de încercare simulează aceste condiții.



Totul pentru a crea mașini la cel mai bun nivel din punct de vedere al performanței, al calității, al
confortului, al securității și anduranței.

Sala semi-anecoică

Banc cu rulouri

Laborator coroziune

PLATFORMA DACIA MIOVENI (275 hectare, 15 000 persoane)
Capacități de producție
UVD

DACIA

UZINA VEHICULE

UMCD

350 000 vehicule/an

UZINA MECANICA ȘI ȘASIURI
930 000 motoare/an
1 430 000 cutii de viteze/an
24 000 tone de aluminiu/an
1 713 000 șasiuri/an

PARC FURNIZORI
« on site »
7,5% din volumul de
piese
FAURECIA (planșe de
bord, panouri de uși)
VALEO (climatizare)

CENTRUL LOGISTIC MIOVENI

GRUP RENAULT ROMÂNIA ȘI UNIVERSITĂȚILE

PARTENERIATE EXTERNE
 Parteneriate cu peste 15 universități

 5 Programe de master in partenerriat cu 7 dintre universitatile partenere:






IPA (Ingineria Proiectelor in Automobile (din 2010)
Controlul zgomotelor si vibratiilor (din 2012)
Logistica (din 2007)
Electronica si Mecanica (din 2014)
SIS (Stiinta si Ingineria Sistemelor– 2017)

 Intervenții ale specialiștilor Grupului Renault România la cursurile universitare
 Sponsorizări și dotări de laboratoare
 Prezentări în universități – specialiștii Grupului Renault Romania își prezintă parcursul
profesional în universitățile pe care le-au absolvit
 Vizite ale studenților și cadrelor universitare la Uzina Dacia Mioveni și la Centrul Tehnic
Titu
 Drive Your Future – program anual de stagii (peste 1.800 de stagiari din 2002)
•

Parteneriat cu Asociatia BEST (Board of European Students in Technology) – participarea la concursuri

de inginerie

RECRUTARE EXTERNĂ : www.gruprenault.ro

Posturi disponibile pe ipad-uri la târgurile de joburi

CV-uri scanate direct în baza noastră de date
Participare la Târguri de joburi
virtuale

Posturile disponibile vizibile pe noul nostru site de
cariere.
Oferta programelor de stagii Drive Your Future
disponibilă în secțiunile dedicate
Aplicare pentru posturi disponibile : candidații își creează profilul și își
completează online sau încarcă CV-ul
Aplicare pentru stagii : candidații consultă catalogul, aleg temele,
completează și transmit mail cu formularul de aplicare la adresa
DriveYourFuture@renault.com

Instrumente
online pentru
recrutare și
promovare
program de
stagii Drive
Your Future

