
Die OKW-Gruppe 

Pregătire in grupa OKW 

Suntem un grup de companii independente de dimensiuni medii cu sediul în sudul 

Germaniei. De peste 70 de ani, noi și familia noastră de antreprenori suntem mândri de 

expertiza noastră comună și profundă în tehnologia de formare prin injecție, prelucrarea 

metalelor și a plasticului și finisarea suprafeței. 

Produsele și serviciile noastre sunt utilizate în principal în tehnologia de măsurare și 

control, tehnologie medicală, inginerie mecanică și vehicul, tehnologie de siguranță și construcții. 

Ce ne unește? Cu toții împreuna suntem specialiști în domeniul nostru și cunoscuți la nivel mondial 

pentru produsele noastre de înaltă calitate. Din SUA până în Australia și Coreea până în Brazilia - 

avem filiale în 9 țări. 

Noi antrenăm! Grupa OKW – partener de formare 

Un factor important în cariera noastră de succes sunt oamenii. Atmosfera noastră de lucru se 

caracterizează prin atribute precum creativ, activ, deschis, onest, de încredere și dinamic. 

Personalul este cel mai important atu pentru noi. Din acest motiv, fidelitatea angajaților pe termen 

lung, motivația și bucuria lor de muncă, formarea constantă și educația continuă a personalului se 

află în centrul de conducere. 

Acordăm o importanță deosebită pregătirii noastre, deoarece cursanții noștri sunt vedetele de 

mâine. Principiul nostru este simplu: dorim să instruim cei mai buni stagiari cât mai bine pentru a 

satisface cerințele noastre de calitate pentru produsele noastre în viitor. Nu există nici o modalitate 

prea mare pentru a găsi și promova cele mai bune. 

Nu există nici un drum prea departe pentru o ucenicie de succes? Vă interesează să vă pregătiți cu 

un factor internațional? La ce vă puteți aștepta în timpul pregătirii în compania noastră vedeți în 

informațiile de la mai jos: 

https://www.b-k-w.de/
https://www.okw.com/de
https://www.metcase.de/de


La ce vă puteți aștepta de la noi: 

- Atribuții practice în Germania în grupul nostru de companii (OKW, BKW, FBB, OFS) 

- Blocuri teoretice în College Inginiere (MDA) cu curs de germană însoțitor 

- Asumarea cheltuielilor cu colegiul, internatul și călătoria ca parte a pregătirii dvs 

- colegi de limbă română și persoană de contact pe site 

- Oportunități de specializare și instruire 

- Program de integrare incitant care durează câteva săptămâni în Germania (JUMP) 

- Atmosfera de lucru în familie și promovarea punctelor tale forte individuale 

- Oferta de preluare la finalizarea cu succes a instruirii dvs. și a unei perspective în compania 
noastră 

       

Asta așteptam de la tine: 

- Independență, fiabilitate și distracție în mișcarea și abordarea lucrurilor 

- Motivația de a învăța limba germană, întrucât germana este limba principală în companiile noastre 

- interes pentru învățarea domeniilor tehnice de cunoaștere și procese 

- Ambiția de a performa bine și de a progresa 

- Intenția de a lucra în compania noastră după antrenament 

- Începerea instruirii la Colegiul de Inginerie din Strășeni cu sarcini practice în Germania 

- Bucurați-vă să cunoașteți o nouă țară și o nouă cultură 

Doriți să ne ajutați să ne modelăm viitorul? 

Vă interesează să vă antrenați cu noi? Apoi contactați șeful Colegiul de Inginerie din Strășeni, care 

va iniția toate etapele suplimentare în consultarea noastră. După admiterea la facultate și după o 

întâlnire personală, începem împreună în viitorul tău! 

Doriți să știți exact ce fac companiile noastre? Puteți găsi mai multe informații în profilurile 

companiei. 

JUMP!     
Rampă de lansare pentru succesul dvs. începe cu 
noi: 
- Curs intensiv de limbă în germane 
- Zile de încercare în companie 
- Evenimente de team building cu alți cursanți 

-

 Marin Ciobanu (cerere și selecție) (RO,D): ciobanu.marin.zelb@gmail.com, Tel. 0037368101818 

 Nadja Schneider (întrebări despre instruire) (D, EN, SP): schneiderN@okw.com 

https://www.okw.com/de
mailto:ciobanu.marin.zelb@gmail.com


 

 

 

 

▪ Dezvoltarea, proiectarea și fabricarea 
matrițelor de injecție, turnare sub formă de 
matriță și silicon, precum și instrumente de 
îndoire. 

▪ Eșantionare și producție pre-serie de piese 
turnate prin injecție 

▪ Construirea modelului și prototiparea 

FBB Formenbau Buchen GmbH 

Odenwälder Kunststoffwerke 

Gehäusesysteme GmbH 
▪ Dezvoltarea produsului de piese tehnice 

din plastic (carcasă din plastic, butoane, 
carcasă din aluminiu) 

▪ Individualizare în interior, prin forare, 
frezare, imprimare, vopsire etc. (finisare a 
suprafeței) 

Odenwälder Filtersysteme GmbH 

▪ Dezvoltarea, producerea și vânzarea 
sistemelor de filtrare și a sistemelor de 
duze pentru prelucrarea materialelor 
plastice și modelarea injecțiilor 

Bauländer Kunststoffwerk GmbH 

▪ Specialist în serii mici  
▪ Producția pieselor tehnice din plastic 
▪ Planificarea proiectului - prin consultanță 

profesională, planificare și dezvoltare 
individuală, producție în serie și montaj de 
piese încorporate 

Ce ne face speciali și produsele noastre: 

Carcasele OKW sunt mai mult decât simple ambalaje. 

Acestea oferă produsului clientului o față, oferă 

funcționalitate și impresionează prin designul lor. Prin 

modificarea specifică clienților a produselor noastre din 

catalog, permitem un număr infinit de aplicații pentru 

clienți într-o mare varietate de domenii. Este interesant 

să vedem cum carcasele noastre standard creează o 

aplicație individuală pentru clienți de cea mai înaltă 

calitate și să găsești utilizarea lor specifică. 

Ce ne face speciali și produsele noastre: 

Pregătirea continuă a angajaților noștri și a mașinilor de 

ultimă generație asigură performanțe maxime în 

producția de serie și formează astfel baza pentru 

satisfacția completă a clienților. Credem și acționăm la 

nivel global, suntem atractivi ca angajatori și suntem 

alături de regiunea noastră 

Ce ne face speciali și produsele noastre: 

Cu duzele noastre special dezvoltate și fabricate, unele 

dintre ele având brevete internaționale, oferim clienților 

noștri un produs matur și dovedit, cu anumite avantaje 

în producerea modelelor prin injecție. De la idee la 

produsul finit, oferim clienților noștri o soluție orientată 

spre obiective și practice. Acțiunea vizată, vizată și 

independentă este conținutul profilului nostru de 

servicii. Munca în echipă, loialitatea, flexibilitatea și 

inovația sunt trăite și implementate în compania 

noastră.  

Ce ne face speciali și produsele noastre: 

Pentru noi, sloganul nostru „Bun în FORMĂ” nu este 

doar o bună intenție! Pentru noi este filozofia și starea 

noastră de curte. Și în toate domeniile de servicii, 

producție și servicii pentru clienți. Suntem în formă, ne 

menținem în formă și ne antrenăm din greu pentru a 

deveni și mai bine. 

Profilurile companiei  Grupa OKW 

www.okw.com/de 

 

www.b-k-w.de 

 

 

www.fbb-formenbau.de 

 

www.ofs-filtersysteme.de 
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