
SINGURUL PORTAL DE JOBURI
PENTRU VORBITORI DE LIMBA 

GERMANĂ DIN ROMÂNIA



 MeinJob.ro constituie singura platformă online din România dedicată 
exclusiv vorbitorilor de limba germană care se află în căutarea unui job. Asociaţia 
Gutenberg - singura organizație a studenților vorbitori de limba germană din 
țară, aduce pe piaţa din România o iniţiativă unică atât pentru grupul ţintă pe 
care îl reprezintă, cât și pentru mediul economic cu interes în nișa vorbitorilor 
de limba germană. Portalul își propune să creeze o comunitate a vorbitorilor de 
limba germană la nivel naţional, o comunitate a celor care sunt interesaţi și care 
își doresc în prezent sau viitor să se angajeze.
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CE ESTE MEINJOB.RO?
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CINE STĂ ÎN SPATELE INIȚIATIVEI?

 Asociaţia Gutenberg este singura organizaţie studenţească de vorbitori 
de limba germană din România. Azi, după 7 ani de activitate, vă prezentăm 
următoarele cifre:

63 de proiecte organizate în 7 ani și jumătate, din care 24 locale // 29 
naționale // 9 internaționale

960+ de elevi de liceu, vorbitori de limba germană, beneficiari direcți, 
participanți la taberele Gutenberg

14500+ de tineri care au interacționat cu asociația pe parcursul 
anilor de activitate

22+ de orașe din România vizitate în cadrul Caravanei Gutenberg

25+ de licee vizitate în România, unde se predă limba germană, ca limbă 
maternă sau intensiv

11000 de exemplare tipărite ale Ziarului Gutenberg
45+ de entități instituționale partenere, atât din România, cât și din străinătate

11 inițiative independente în 10 orașe din țară, sub egida Gutenberg
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ORGANIZAȚIA STUDENȚILOR



CE NE FACE SPECIALI?
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+ Accesul și comunicarea cu studenţii și elevii vorbitori de germană din 
România; ne dorim să creștem această platformă, să familiarizăm studenţii cu 
acest serviciu și să creștem comunitatea tinerilor interesaţi să aplice pentru un 
job sau internship în limba germană. 
+ Ziarul Gutenberg, online și tipărit în minim 3000 de exemplare anual, distribuit 
la nivel național și internațional.
+ Mein Job Magazin - online și tipărită bianual, având ediții locale în cele mai 
active centre universitare pe limba germană.
+ Relaţiile strânse, dobândite în urma parteneriatelor cu entitățile reprezentative 
pentru spaţiul germanofon din România.
+ Dezvoltare la nivel național prin rețeaua Gutenberg. Acest lucru se realizează 
prin fondarea unor inițiative locale, atât organizații studențești, cât și de elevi 
(pentru anul 2017, peste 11 inițiative).



FACILITĂȚI ȘI BENEFICII

PREZENTAREA COMPANIEI - Compania dumneavoastră va beneficia de o 
prezentare pe portal. În această prezentare pot aparea texte, poze, link-uri spre 
site-uri sau reţele sociale.
POSTAREA DE JOB-URI / INTERNSHIP-URI / ALTELE - Compania dumneavoastră 
va putea prezenta orice tip de activitate care poate fi de interes pentru vorbitorii 
de limba germană.
POSTAREA PE PAGINA DE FACEBOOK - Alături de postarea pe site-ul MeinJob, 
fiecare poziţie deschisă va fi distribuită și pe pagina de Facebook a portalului.
APARIȚIA ÎN MEIN JOB MAGAZIN - Prezentarea companiei și a joburilor 
disponibile, într-o revistă de carieră, tipărită bianual și distribuită în centre 
universitare cu predare în limba germană.
ACTIVITĂȚI ÎN PARTENERIAT - Realizarea unor evenimente de carieră, în 
parteneriat (workshop-uri, conferințe, prezentări etc.).
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 Considerăm această ofertă ca fiind o investiţie într-un parteneriat durabil 
cu compania dumneavoastră. Oferim servicii de bază precum postarea 
descrierii companiei, dar și servicii de postare a job-urilor și internship-urilor, 
precum și alte servicii premium, pentru optimizarea vizibilităţii companiei, dar 
și a oportunităților puse la dispoziție.
 Recomandarea noastră ar fi să vă alegeți un pachet care să conțină, 
atât componenta online, cât și cea print. Pentru site vă recomandăm 
alegerea unui pachet care vă garanteze posibilitatea de a posta 
joburi pe o perioadă medie sau lungă de timp. 

- Publicarea joburilor, conform pachetului ales, în funcție de 
necesități.
- Joburile pot fi regular (postări standard) sau featured (postări 
cu vizibilitate crescută) și au valabilitate de 30 de zile.
- Toate joburile vor fi publicate și pe Facebook, Linked-In și Xing.
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OFERTA MEINJOB

OFERTA MEINJOB.RO

    Regular Posts        Featured Posts   Preț    

3
4
7
14
1
0

0
1
3
6
0
1

230 €
390 €
700 €
1200 €
80 €
100 €

138 €
234 €
420 €
720 €

-
-

Preț pentru parteneri
Gutenberg

Companiile care realizează un parteneriat până la 1 Octombrie 2017, 
beneficiază de o reducere de 50% din prețurile afișate.
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OFERTA BROȘURII MEINJOB MAGAZIN

- Publicarea unei machete full-page proprii companiei, alături de maxim 3 joburi 
disponibile.
- Revista va fi publicată bianual, în cele mai mari centre universitare pe limba 
germană, din țară.
- MeinJob Magazin va fi distribuită studenților vorbitori de limba germană 
din facultățile din orașele aferente, precum și la evenimente sau instituții 
germanofone.

Oraș Număr de
exemplare Un singur Job*

Cluj-Napoca
București
Timișoara

700
700
500

100 €
100 €
100 €

400 €
400 €
300 €

Spread*
1 Pagină de Job & 1 Pagină Machetă

Această ofertă nu include și un pachet de job-uri pe site-ul MeinJob.
Un astfel de pachet trebuie achiziționat separat. Detalii pagina anterioară.**

* Aceste prețuri sunt pentru o singură ediție a MeinJob Magazin.
** Pentru partenerii anuali ai Organizației Gutenberg, postările pe site (ce vin incluse și în revistă) sunt gratuite.



OANA LASLĂU
MANAGER DE PROIECT

 +4 0743 097 947
OFFICE@MEINJOB.RO

SUSȚINUT DE GUTENBERG
ORGANIZAȚIA STUDENȚILOR VORBITORI DE LIMBA GERMANĂ


