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Kromberg & Schubert- jucător important în industria automotive 

 

                    

           Cine este Kromberg & Schubert? 
 

 Kromberg & Schubert este un jucător important în industria automotive. Cu o 
tradiţie de peste 100 de ani, compania reușește să se impună pe piața mondială și să 
câștige importanți clienți din industria producătoare de mașini. In județul Sibiu compania 
este bine reprezentată, având până acum trei locații performante.  
  Din 2005 la Kromberg & Schubert Mediaș se produc cablaje auto într-o fabrică 
de peste 28.000 de m2. Cei aproximativ 3000 de angajați produc diferite tipuri de 
cablaje auto pentru Audi si Volkswagen.  
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 Tot din 2005 funcționează la  Sibiu Centrul de Cercetare – Dezvoltare, unde 
peste 60 de ingineri fac performanță în dezvoltarea de produse specifice companiei. 
Ingineri pasionați de proiectare, ațenti la detalii și dornici să se dezvolte permanent, 
lucrează aici pentru clienții întregului concern.  
 În 2011 a fost inaugurat la Sibiu Centrul de Competente It, unde specialișsti în 
domeniu oferă suport tuturor locațiilor Kromberg & Schubert din lume. 
 Din 2015 la Sibiu Kromberg & Schubert își propune transferarea competențelor 
de achiziții la nivel de grup. Noua structură va aduce 20 de poziții noi până la sfârșitul 
anului 2016.  
 
           Când a început colaborarea dvs cu ULBS?  

 
 Colaborarea cu ULBS este una cu tradiție pentru Kromberg & Schubert. În 
fiecare an, studenții Facultății de Inginerie din Sibiu vin în timpul verii ca să facă practică 
în compania noastră. Este un bun prilej pentru ei să ia contact cu mediul privat, cu 
industria automotive. Este momentul în care ei pot să se autoevalueze ținând cont de 
cerințele pieței și pot în viitor să își perfecționeze acele competențe care sunt tot mai 
cerute pe piață. Studenții au posibilitatea să se implice în diverse proiecte. Kromberg & 
Schubert,  se adresează şi celor care doresc să continue colaborarea cu compania şi 
pe parcursul anului universitar şi le oferă avantajoase job-uri part-time. Studenţii 
selectaţi sunt cei care au  rezultate bune şi ei beneficiază de un program de lucru 
adaptat programului de la facultate. După absolvirea facultăţii aceştia pot să semneze 
cu Kromberg & Schubert un contract pentru un job full – time.  
 
           Cum este organizat Internship-ul la Kromberg & Schubert? 
 
 Pentru studenţii care vor să acumuleze experienţă încă din timpul facultăţii şi 
care urmează una dintre specializările TCM, electromecanică sau inginerie industrială 
Kromberg & Schubert  propune programe de Internship adecvate atât fabricii de 
producţie de cablaje auto de la Mediaş, cât şi Centrului de Cercetare şi Dezvoltare sau 
Centrului de Performanta IT de la Sibiu.  
 La Kromberg & Schubert Mediaş studenţii beneficiază de un program riguros 
alcătuit care are ca scop acomodarea şi familiarizarea  studentului cu mediul de lucru, 
cunoaşterea în linii mari a cât mai multe departamente din fabrică, înţelegerea 
business-ului şi a normelor şi principiilor care îl guvernează. Internship-ul se poate  
încheia cu o propunere de angajare pentru 2 luni. 
 La Centrul de Cercetare si Dezvoltare de la Sibiu, studenţii au ocazia atât de a 
cunoaşte structura filialei, dar şi de a-şi aprofunda cunoştinţele pe unul dintre proiectele 
aflate în derulare.  
 Kromberg & Schubert îi susţine pe studenţi şi în ceea ce priveşte lucrările de 
diplomă. Studenţii îşi pot realiza lucrarea finală într-unul dintre centrele companiei, 
primind suport din punct de vedere al know-how-ului, fiind permanent îndrumati de un 
angajat Kroschu.  
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 . Cum considerati că percep studenții Internship-ul și utilitatea acestuia ? 
 
 Pe toată durata stagiului de practică studenţii au posibilitatea de a cunoaşte 
Kromberg & Schubert şi ca pe un potenţial angajator după absolvire. În timpul practicii 
au ocazia să vadă cum se lucrează in anumite departamente şi să pună în aplicare 
cunoştinţele dobândite pe perioada studiilor. În urma practicii studenţii pot evalua mai 
corect care ar fi domeniul de interes pentru viitor, fac un pas înainte pe drumul conturării 
lor profesionale și ca specialiști.   
 
 În ce alte proiecte mai colaborați cu ULBS?  
 
 Colaborarea cu ULBS nu se rezumă doar la Internship. Kromberg & Schubert a 
susţinut unul dintre concursurile naţionale pe teme de proiectare – TIE (Interconnection 
Techniques in Electronics). Aproximativ 50 de studenţi din marile centre universitare au 
participat la acest concurs. În 2013 TIE a avut loc la Braşov, iar Kroschu a susținut 
acolo echipa ULBS.  
 Tot o tradiţie tinde să devină şi susţinerea Concursul Național de roboți  
RObotX_2013, eveniment organizat de către Universitatea Lucian Blaga Sibiu. 
 
 Ce înseamnă Internship-ul pentru Kromberg & Schubert ? 
 
 Pentru Kromberg & Schubert , Internship-ul studenţilor este un proiect important 
în procesul de recrutare şi selecţie a viitorilor ingineri. Posibilitatea cunoaşterii şi 
interacţionării cu studentul pe perioada internship-ului este un avantaj atât pentru noi, 
cât şi pentru ULBS, dar mai ales pentru student.  
 


