
Prezentare Proiect

Fonduri Europene



Miele. Immer Besser. 

Miele în România

Miele Tehnica, Brașov

Producție și Dezvoltare software
Miele Appliances, București

Vânzări

Piața Presei LibereProducție din 2009 / Software din 2015 

la Feldioara
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Fabrica Miele Tehnica din Feldioara
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Film de prezentare: Undelucrăm.ro.

https://www.undelucram.ro/prezentare-miele-tehnica-romania-totul-despre-mediul-de-lucru-153
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Unde se găsesc produsele noastre?

Produsul nostru
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Angajații noștri în centrul atenției

Promovăm constant:

 modalități eficiente de comunicare

 cultură organizațională bazată pe încredere și transparență

 respect și parteneriat

 motivație și apartenență

 brand de angajator stabil, puternic și de încredere

Întâlniri periodice cu angajații
Family day

Eveniment organizat cu ajutorul angajaților, pentru angajați și 

familiile lor.

Obiective:

 loializarea și consilidarea sentimentului de apartenență al angajaților

 promovarea brandului Miele prin colegii noștri – ambasadori și prin

membri familiei angajaților noștri

Film de prezentare 

eveniment 

Family Day.

https://www.youtube.com/watch?v=O6XIVYDrt_E
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Corporate Social Responsibility

Ajutor familiilor cu 

nevoi
Implicare în 

acțiuni educative

Activități de 

mediu

Implicare in 

actiuni de caritate

Miele - sustenabilitate şi implicare în comunitate
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Accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea forței de muncă 
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START! – Cariera ta 

începe acum!

182 de elevi practicanți

EU = 449,843.91 Euro

Miele = 21.843 Euro

24 de luni de practică

252 caiete de practică

Implicarea a 4 licee cu 

profil tehnic

470,885.83 EUR 

Obiective

Parteneri

Durata

Fonduri Europene

 Angajați calificați în domeniul nostru

 Integrare rapidă (în timp)

 Angajator preferat în rândul 

absolvenților

 Reducerea abandonului școlar.

Rezultat

St.O.Iosif - Rupea

Mircea Cristea – Brașov

Transilvania – Brașov

Denumirea proiectului
Licee partenere cu profil 

tehnic, electronic și mecanic

Target
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Obiectiv Miele – pregătirea forței de muncă în conformitatea cu 

nevoia noastră: tehnicieni și operatori specializați direct pe 

profilul nostru

Indicatori minim obligatorii:

 elevi care își găsesc un loc de muncă în 90 de zile de la absolvire (min 21%); = 38 participanți

 elevi care obțin diploma de absolvirea formei de învățământ  (min 60%); = 109 participanți

 elevi care urmează studii/cursuri de formare (min 10%) = 18 participanți

Durata de implementare: maxim 24 de luni (cel puțin durata unui an școlar/universitar) 

Data derulare proiect septembrie 2020 – august 2022 (după semnarea contractului cu ministerul fondurilor Europene)

Internship cu elevi

Obiectiv proiect – vizează creșterea ratei de participare a elevilor la 

stagii de practică prin dezvoltarea parteneriatelor între angajatori și

instituțiile de învățământ, în vederea facilitării angajării. 

Grup țintă minim pentru un proiect pe 2 ani: 252 de elevi (182 CNP-uri unice) ISCED 2, 3 și 4 (nivel de calificare 3, 4 și 5, înmatriculați în 

școlile post- liceale /de maiștri organizate la nivelul unităților de învățământ); 126 pe an / 58 elevi pe semestru 
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Grupul țintă

 Elevi care urmează programe de studii de nivel de 

calificare 3 și 4;

 Elevii au domiciliul în zona centru (Județele: Alba, 

Brașov, Covasna, Harghita, Mureș);

 Elevii trebuie sa fie înmatriculați la liceu în zona 

centru; 

 Pregătire profesională în companie Premium;

 350 de RON bursă;

 Posibilitatea de angajare la sfârșitul programului 

de practică.

Criterii de înscriere în program Beneficiile programul



Miele. Immer Besser. 

Avantaje și riscuri

Avantaje si Oportunități: 

 Financiare = 95% din cheltuieli rambursabile salariile 

angajaților pe durata participării lor la activitățile 

proiectului 

 Reducerea abandonului școlar;

 Potențial forță de muncă – Recrutare personal calificat

 Creșterea vizibilității în calitate de angajator

Risk:

 să nu atingem indicatorii asumați și să returnăm banii 

– bani pe care dacă am oferi programe de practică s-

ar cheltui oricum
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Următorii pași

Aliniere curriculă pentru practică

Aliniere perioadă de practică (aprx. Ianuarie)




