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astăzi, pe scena USV 
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Ultima oră 

local 

 

Corala „Ciprian Porumbescu” a Asociației Culturale 

„Creștinii Bucovinei" din Suceava aduce pe scena 

Auditoriumului „Joseph Schmidt” un concert pascal, astăzi, 

6 martie, de la ora 19.00. 

Prețul unui bilet este de 10 lei, iar acestea se pot achiziționa 

și on-line de pe ccs-sv.ro sau biletesuceava.ro. 

Accesul studenților este gratuit, pe baza de invitație. 

Invitațiile se pot procura de la sediul CCS. Informații 

suplimentare la 0752 092 606. 

Evenimentul este organizat de Casa de Cultură a Studenților 

din cadrul Universității din Suceava. 

Corala „Ciprian Porumbescu” face parte astăzi din cele mai 

importante asociații muzicale din România. Întemeiată în 

1867 de compozitorul romantismului românesc și mare 

apărător al unității naționale românești, Ciprian Porumbescu 

și de profesorul de muzică al acestuia, Ștefan Nosievici, 

corala s-a dedicat încă de la început promovării moștenirii 

muzicale românești, fie ea de sorginte religioasă, laică sau de 

formare spirituală a publicului. Din repertoriul de bază al 

Coralei „Ciprian Porumbescu” fac parte mai ales cântece 



clasice, bisericești și cântări liturgice, arii din opere, 

șansonete și cântece laice. 
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Studenții Universității „Ștefan cel Mare” cunoscători ai 

limbii germane, indiferent de nivel, au oportunitatea de a 

obține un loc de muncă în cadrul companiei germane Karls, 

care numără în prezent sute de angajați din Europa. 

Dominika Pacek, responsabilă de recrutări, a subliniat faptul 

că în această săptămână va avea întâlniri cu studenții 

suceveni care sunt interesați să muncească în Germania, fie 

pe o perioadă scurtă de timp, fie pentru una îndelungată, în 

funcție de opțiunile candidaților și de nivelul lor de limbă 

germană. 

O întâlnire este programată chiar astăzi, de la 10.00 la 14.00, 

în corpul A al USV. 

Cu o tradiție de peste 100 de ani, firma germană Karls oferă 

o gamă extrem de variată de meserii pentru studenții care vor 

să acumuleze experiență în câmpul muncii: vânzători în 

comerț, ateliere de gastronomie, bucătari, brutari, cofetari în 

ateliere de bomboane și marmeladă, casieri, responsabili de 

depozit, contabili, persoane pentru ajutor temporar, personal 

pentru curățenie, lucrători la fabricile de ciocolată, de 

popcorn și de marmeladă, vânzători de bilete, lucrători în 

grădina zoologică, menajere, servitoare, vânzători de 

căpșuni. 

Compania caută pentru angajare atât studenți, cât și 

absolvenți. În plus, studenții pot accesa un program de 

internship în cadrul Karls, pentru o perioadă de un an. 



Dominika Pacek a mai precizat că în luna ianuarie și 

februarie a anului au fost făcute recrutări pentru muncă 

sezonieră la cules de căpșuni, fiind semnate 150 de contracte. 

„Ne-am îndrăgostit de România și de Suceava și de aceea 

suntem din nou aici astăzi pentru a ne întâlni cu studenții. 

Firma noastră este compusă din diferite departamente, nu 

doar plantația de căpșuni: avem departament de gastronomie, 

comerț, manufactură, parc de aventură și hoteluri. Invităm 

studenții care cunosc limba germană la muncă, pe perioada 

vacanței de trei luni, în parcurile noastre de aventuri, precum 

și la practicile anuale, iar pentru absolvenții de limba 

germană avem locuri de muncă pe perioadă nedeterminată 

disponibile imediat. 

De asemenea, invităm persoanele care cunosc limba germană 

și care doresc să își schimbe viața la Karls, în Germania – 

avem pentru voi locuri de muncă pentru întreg anul, perioadă 

nedeterminată! Garantăm o integrare rapidă și ajutor în 

găsirea unei locuințe. Cerem cunoașterea limbii germane la 

nivel de bază, dar cea mai importantă este dorința de a-și 

perfecționa limba germană”, a transmis Dominika. 

Important de știut este că aceste locuri de muncă sunt pentru 

nordul Germaniei, în regiuni precum Berlin, Rostock sau 

Lubeck. 

Pentru detalii, cei interesați pot accesa  site-

ul www.karls.de/jobs sau pot lua legătura cu Dominika 

Pacek (d.pacek@karls.de). 

 

http://www.karls.de/jobs

