
Levi9 Internship Program: iOS, Android, .Net, Scala, 
JavaScript sau Testare

Pornim un nou program de internship pentru studenții și absolvenții pasionați de următoarele arii: iOS, 
Android, .Net, Scala, JavaScript sau Testare. Vei lucra zilnic alături de levi nineri și vei fi mentorat/ă de 
profesioniști care te vor ghida și vor răspunde tuturor întrebărilor tale pe parcursul programului.
Vei avea oportunitatea de a continua experiența Levi9, devenind, la sfârșitul celor 11 săptămâni de 
internship, unul dintre colegii noștri full-time.

SUMAR AL INTERNSHIPULUI:
Durată: 11 săptămâni, cu posibilitatea de a continua ca angajat/ă full-time
Program full-time: 8 ore/zi
Internship plătit: 500 euro pentru studenți și absolvenți
Dată de start preconizată: 19 Iulie
Opțiunea de a lucra de acasă 

Prin intermediul programelor de internship desfășurate în ultimii ani, echipa noastră a câstigat noi 
membri care fac parte în prezent din majoritatea departamentelor Levi9 Iași. Doi dintre colegii noștri, 
absolvenți ai programelor de internship Levi9, sunt Adelina și Lucian, JavaScript Developers.

“Probabil cele mai importante elemente ale internshipului în cadrul Levi9 au 
fost deschiderea oamenilor de a te cunoaște și răbdarea în oferirea răspunsurilor.
Sfatul pe care l-aș da celor care se gândesc să aplice este: Do it! Aveți șansa de a 

lucra cu tehnologii noi și de a da peste niște oameni grozavi!

- Lucian, Junior JavaScript Developer

“Mi-a plăcut atmosfera de la Levi9, pntru că aici munca și distracția se îmbină 
cel mai bine. Înca din primele saptamani, am știut că este locul în care eu trebuia 
să ajung. Așa că nu ezitați să aplicați, iar apoi vă încurajez să puneți întrebări pentru 
absolut toate nelamuririle voastre, chiar dacă vi se par prea multe. Cu siguranță va � 

cineva dispus să ajute de �ecare dată.

- Adelina, Medior JavaScript Developer



Poți aplica direct pe site-ul nostru, accesând landing page-ul dedicat fiecărui internship:

JavaScript Developer Internship: https://bit.ly/3gleCaC

iOS Developer Internship: https://bit.ly/3wNTCjm

Android Developer Internship: https://bit.ly/3i3FnCN

.NET Developer Internship: https://bit.ly/2RTqbxw

Scala Developer Internship: https://bit.ly/34wIqLQ

Test Developer Internship: https://bit.ly/3yUgiQA

Suntem nerăbdători să vă cunoaștem și să împărtășim cu voi experiența Levi9!


