
 

 
QDEV Software Concept SRL este o filială a ADVA Software Engineering GmbH, companie 

germană de dezvoltare software. Împreună, folosim tehnologia de mâine pentru a modela 

realitatea de astăzi. 

 
Profilul Companiei

 
 

● Modelare software și dezvoltare bazată pe modele; 
Instrumente de modelare și know-how-ul de modelare a software-ului, generarea automată a codului de producție, verificarea formală avansată și 
automatizarea testelor 

● Dezvoltarea și testarea sistemelor integrate; 
Tehnologia de dezvoltare bazată pe modele aduce dezvoltarea software-ului de sisteme integrate la un nivel ridicat de eficiență și calitate 
 

● Dezvoltare web; 
Echipă de ingineri inovatoare, construită pe o fundație robustă de know-how, dezvoltând aplicații web cele mai provocatoare folosind metodologii și 
tehnologii de ultima generație, de ex. Agile, SCRUM, ITIL, php, .net, SQL, Json, Java, REST API, Bootstrap, Laravel, AngularJS etc. 

 
 
Oferta pentru stagiul de practică 

 
Anul acesta QDEV Software Concept SRL in parteneriat cu Universitatea din Pitești - Facultatea de Electronică 

Comunicații și Calculatoare, oferă  studenților oportunitatea de realizare a stagiului de practică într-un colectiv tânăr, 

un mediu de lucru plăcut, unde pot aplica și aprofunda cunoștințele dobândite. 

 

Pentru noi, stagiarii sunt colaboratori în căutarea unor cunoștințe și competențe. În calitate de stagiar QDEV: 

 

● veți lucra într-un mediu internațional; 
● veți desfășura primul proiect în cadrul unei echipe de talie umană; 

● veți beneficia de consiliere personalizată; 
● veți fi deja cu un picior în cadrul companiei pentru a profita de oportunitățile profesionale. 

 

 

 

 



 
 

Profilul candidaților

 
 

Pentru anul universitar 2017-2018 QDEV Software Concept  oferă  studenților oportunitatea realizării stagiului de 

practică în următoarele domenii de activitate: 

● Tehnologia Informatiei -  Administrator de sistem 
(aprofundarea cunoștințelor în rețele de calculatoare, sisteme virtualizate, administrarea serverelor, sisteme help desk, standardul 

ITIL v4,  lucrul cu VMware vShpere, GNS3, Google Suite for Business,  administrare sisteme de operare Linux, MacOS, Windows ) 

● Tehnologia Informatiei - Sisteme integrate 
(aprofundarea cunoștințelor pe programare în limbajele: C, C++, C#/Java, UML, VHDL,  lucrul cu diferite structuri de date, lucrul în 

Matlab, Simulink,  Visual Studio, Microsoft Office ) 
● Tehnologia Informatiei - Dezvoltare web 

(aprofundarea cunoștințelor de programere în limbajele: JavaScript, SQL, HTML, MongoDB, lucrul cu diferite structuri de date, 

lucrul în NodeJS, VueJS, Visual Studio Code, MongoDB Shell) 
 

Calendar 

 
● Trimiterea CV-urilor pe email  până la data de 8 mai 2018 

● Desfasurarea interviurilor 8 - 15 mai 2018 

● Stagiul de practică (120 de ore) se va desfășura în perioada 25 iunie 2018 - 20 iulie 2018 

  

Contact 

 
 
Liviu Nicolae Cuta - IT Manager 

Email: liviu.cuta@qdev.software 

 

 

 


