
 

 

 
Stagiu de practica în Philip Morris Romania 

Partener UPB în cadrul proiectului Impuls 
 

 
 

Philip Morris Romania este o companie afiliata a Philip Morris International Inc. Philip Morris International Inc. (PMI) este lider mondial în fabricarea de 
produse din tutun şi deţine şapte din cele 15 marci internaţionale de top, printre care Marlboro, marca de tigarete nr. 1 în lume. Produsele PMI sunt 
comercializate în peste 180 de tari. PMI la nivel global are peste 91.000 de angajati, dintre care aproximativ 15.000 în Europa. Pentru al treilea an consecutiv, 
compania a caștigat premiul “Top Employer Europe” pentru mediul de lucru excelent și oportunitatile de dezvoltare oferite angajatilor. Pentru mai multe 
informatii, vizitati site-ul  www.pmi.com 

 

Stagii de practica în departamentul de Operatiuni al fabricii Philip  Morris Romania în perioada 22 iunie – 4 septembrie 2015 
 
Cui ne adresam? 
 
Studentilor de la Universitatea Politehnica Bucuresti care finalizeaza anul 3 în aceasta vara si care au studiat specializari legate de tematica prezentata mai jos 
 
Ce oferim? 

 Oportunitatea unei experiente dinamice și inspirationale de învatare sub îndrumarea unei echipe de profesioniști 

 Proiecte de practica în urmatoarele arii: 

Sisteme automatizate de productie 

 Sistemul de reglare în bucla automata a masei tigaretelor 
 Sistemul de reglare în bucla automata a vitezei aerului pentru unitatea de transport vacuumatic  
 Sistem de citire al informatiilor de pe un dispozitiv RFID ( sau bar code label) și vizualizarea informatiei în aplicatia SCADA 
 Implementarea unui sistem de control automat al temperaturii pentru tancurile de  preparare și stocare  solutii 

Asigurarea Calitatii 

 Fluxul materialelor - Activitati specifice asigurarii calitatii materialelor 

Supply Chain 

 “De la palet la pachet” – Fluxul materiilor prime și produselor finite, de la receptie la livrare 

Facilitati 

 Transport la/de la fabrica Philip Morris Romania, masa asigurata la cantina companiei   

 

Modalitate de aplicare și termen limita 
 
Va rugam sa trimiteti CV-ul vostru pe adresa Internship.PMRO@pmi.com pana la data de 31 martie 2015. Vom trata orice informatie primita cu stricta 
confidentialitate. 
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