Geanina Iordache, studentă la TEHNOLOGIA CONSTRUCȚIILOR DE
MAȘINI, Facultatea de Mecanică și Tehnologie (FMT) din Pitești

După terminarea școlii generale, am urmat
și absolvit Colegiul Național „Alexandru
Odobescu” din Pitești, profilul Științe ale Naturii,
promoția 2012-2016.
După finalizarea liceului, am ales să merg la Facultatea de
Mecanică și Tehnologie din Pitești, programul de studii Tehnologia

Construcțiilor de Mașini.

Pe parcursul anilor de studenție, am participat la Sesiuni Științifice
de Comunicări Studențești, la disciplinele: Rezistența Materialelor,
Programare Asistată de Calculator.
În ultimul an de facultate, am urmat un stagiu de practică, la „SC
DRAXLMAIER
SRL”,
departamentul
TECHNICAL
PRODUCT
MANAGEMENT.
Departamentul acesta realizează suportul informațional în ceea ce
privește planificarea producției, pentru mai multe locații ale acestei
multinaționale: Republica Moldova, Serbia, Mexic, China.
Aici se creează documentația pentru procesele de producție,
respectiv planurile de producție, pentru modificări și pentru reluări. Tot aici
se gestionează informațiile despre clienți, din documentația de producție.
Deasemenea, se garantează și se coordonează implementarea în timp util a
modificărilor solicitate de clienți.
Pe parcursul acestui stagiu, am dobândit o serie de cunoștințe
necesare unui viitor inginer. Deasemenea, am reușit să mă acomodez într-o
industrie producătoare și am acumulat cunoștințe în domeniul pe care l-am
ales, din momentul în care am început această facultate.
Un rol important l-a avut și tutorele pe care l-am avut în stagiu. Prin
felul în care se raporta la cei din jur, m-a ajutat să mă obișnuiesc destul de
repede în acel mediu, nou pentru mine. A fost înțelegător și în ceea ce
privește orarul de la facultate și respectarea programului impus. M-a învățat
cum să mă port într-o întreprindere mare și mi-a acordat șansa de a mă
implica în activitățile destinate colegilor mei. Am constatat că mulți operatori
își îndeplineau sarcinile relaxați, iar atunci când interveneau probleme,
liderul le acorda atenție pentru fiecare dintre ei în parte, și împreună
rezolvau totul la final.

