
Internship Neotronix
Building Management System



Business Concept

 Summarize the key product, service, technology, concept, or 

strategy on which your business is based.
Despre noi

Peste 10 ani de experienta in 

domeniul solutiilor pentru

automatizari

Expertiza in dezvoltarea si

implementarea de sisteme BMS 

complexe

Satisfacerea unei palete ample 

de cerinte prin furnizarea

inovatiilor ce vor revolutiona

domeniul automatizarilor

Solutii practice si moderne

pentru imbunatatirea eficientei

energetice si realizarea de cladiri

verzi in Romania



Market Summary

Portofoliu

Clienti
 Centre comerciale si magazine

 Cladiri de birouri

 HoReCa

 Rezidentiale

 Centre de agrement

TEMPERATURA VENTILATIE SONORIZARE INCENDIU MULTIMEDIA EFRACTIE

EFICIENTA 

ENERGETICA
TVCI

CONTROL 

ACCES
ILUMINAT CONTORIZARE ALARMA



Opportunities

Programul nostru de 

internship



Competition

.Programul nostru de internship



Goals and Objectives

Programul nostru de internship

Esti pasionat de 

automatizari?

ImplementareProiectare

Iti doresti o cariera de 

succes?

Vrei libertate pentru

ideile tale 

profesionale?

Ti-am pregatit programe de internship in departamentele:



The Team

.Departamentul de 

Proiectare



The Team

 Proiectam instalatii electrice si automatizare pentru

cladiri;

 Asiguram suport pentru echipa de ofertare prin

identificarea celor mai bune solutii care se potrivesc

pentru fiecare solicitare venita din partea clientilor

 Identificam si asimilam cele mai noi solutii din domeniul

automatizarilor prin participare la targuri, expozitii,

conferinte, interne si international.

Ai șansa să… 

 Descoperi cele mai noi solutii în

domeniul tehnologiei

 Înveți despre cele mai noi tehnologii de 

la o echipă de ingineri cu experienta în

domeniul dezvoltării de echipamente

tehnologice software 

 Beneficiezi de un mentor care se va

implica activ în formarea ta profesională

Departamentul de proiectare



Resource Requirements

.Departamentul de 

Implementare



Financial PlanThe Team

 Identificam solutii noi

 Producem și dezvoltam in-house aplicații software pentru

domeniul automatizarilor din cladiri

 Implementam cu succes solutiile identificate in

automatizarea cladirilor de birouri mici, medii si mari

Ai sansa să… 

 Descoperi ce inseamna si cum 

functioneaza un sistem BMS

 Înveți despre cele mai noi tehnologii de 

la o echipă de ingineri cu experienta, 

specialisti in implementarea sistemelor

de automatizare

 Beneficiezi de un mentor care se va

implica activ în formarea ta profesională

Departamentul de Implementare



Risks and Rewards

Alatura-te echipei noastre daca:

 esti pasionat de tehnologie si

automatizari;

 esti dornic sa te implici activ in 

cadrul unei echipe de profesionisti

in sisteme BMS;

Succesul carierei tale incepe cu noi!

 vei avea ocazia sa inveti tehnologii

noi, sa pui in practica notiunile

invatate;

 vei contribui la realizarea

proiectelor de BMS, atat proiectare

cat si implementare.

Oferta noastra de internship



Va multumim!


