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Endava Career Days – cel mai mare eveniment de carieră din Iași 
pentru domeniul IT 

Endava organizează la Iași în perioada 29 noiembrie – 1 decembrie evenimentul Endava Career Days 
care se adresează exclusiv specialiștilor IT din Iași. Pentru cel mai mare eveniment de acest gen 
organizat până acum de o firma de IT din Iași, Endava a derulat în ultima săptămână o campanie de 
promovare intensă în oraș.  
 
Reprezentanții Endava au declarant că așteaptă să aibă peste 150 de vizitatori la noul sediu al 
companiei din complexul Palas pe parcursul celor 3 zile în care sunt programate interviuri, traininguri 
gratuite și prezentări interactive despre companie. În 2 decembrie Endava are planificată și 

deschiderea oficială a sediului nou din Iași la care sunt invitați 
clienți, oficialităti, colaboratori și jurnaliști. 
 
Endava a avut o expansiune rapidă în ultimii 2 ani și are acum 
peste 600 de angajați în Marea Britanie, SUA, România și R. 
Molodva. Grupul Endava a fost recunoscut ca una dintre 
companiile IT cu cele mai mari rate de creștere din Europa în 
topuri realizate de The Sunday Times și Deloitte. 
 
Valentin Metzger, Director Executiv Endava Romania, a 
declarat: “În Iași planificăm o extindere foarte rapidă pentru 
următoarele luni – până la finalul acestui an vrem să 
angajăm încă 50 de persoane, iar în  2011 estimăm că vom 
ajunge la 150 de angajați în Iași.”  

 
În România, Endava este unul dintre cei mai mari angajatori din domeniul IT având peste 250 de 
angajați în 4 sedii.  În Iași, Endava a închiriat peste 1200 mp  în complexul Palas  deținut de Iulius 
Group și are planuri agresive de creștere în acest sediu. 
 
Andrei Postolache, Operations Manager 
Iasi, Endava –“În acest moment cele mai 
multe oportunități de job-uri în echipa 
noastră din Iași sunt pentru Java 
Developers,  .NET Developers, Testeri, dar 
și pentru Team Leaderi sau Project 
Manageri. Căutăm oameni cu competențe 
tehnice bune, dar care sunt comunicativi și 
au potențial pentru a înțelege și aspectele 
de business.” 
 
De la începutul anului, Endava a înregistrat 
o creștere de 42% a numărului de angajați 



Endava se extinde la Iași printr-un sediu nou în complexul Palas  
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în România, unde mai are peste 170 de ingineri software la Cluj și o divizie de consultanță la 
București. Extinderea operațiunilor companiei în România este în principal determinată de inițierea 
unor noi proiecte cu clienți străini.  
 
Mai multe detalii despre Endava Career Days: http://www.endava.com/en/Home/Careers/Endava-
Career-Days.aspx 
 
Despre Endava 
 
Endava este o companie de servicii IT cu sediul central în Londra și sedii în Marea Britanie, USA, 
România şi R.Moldova, având  o cifră de afaceri la nivel de grup de 27 milioane EUR anual. 
 
Endava livrează soluții IT de business şi servicii IT în regim de outsourcing pentru organizații mari din 
Marea Britanie şi USA - de la bănci de retail, companii de carduri de credit şi companii din domeniul 
telecom, la trusturi media şi cluburi de fotbal din Premier League, dar şi multor instituții financiare 
din România. Printre clienții Endava se numără companii cum ar fi: IMG Worldwide,  Cision, ITV, 
NYSE Euronext, UBS, Banca Transilvania, BancPost, AVIVA, Aegon Life, BRD Fond de Pensii. 
 
Pentru mai multe informații despre Endava accesați: www.endava.com  
Pentru detalii vă rugăm să ne contactați: marketing@endava.com sau Oana Bunau - 0744614154 
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