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Shay Hafzadi, CEO New Tech Academy:
Începem cursurile la finalul lunii iulie şi
estimăm un număr de 100 – 120 de cursanţi
în 2021. Pornim cu trei cursuri ce vor avea
preţuri între 2.500 şi 4.000 de euro

Shay Hafzadi, CEO New Tech Academy

NewTech Academy, un hub de training în domeniul IT anunță că își va începe

activitatea în luna iulie a acestui an și estimează un număr între 100 și 120 de

cursanți până la finalul anului în curs.

„Vor fi 20 de cursanți într-o clasă și sperăm să ajungem la un număr de 100

-120 de persoane până la finalul anului 2021. Interviurile cu candidații care vor

să se înscrie în cadrul unuia dintre cele trei cursuri disponibile vor avea loc

online și vor dura aproximativ o oră, timp în care vom încerca să aflăm care

este nivelul candidatului și vom încerca să îl îndrumăm spre cursul potrivit în

funcție de abilitățile și dorințele sale”, a spus Shay Hafzadi, CEO New Tech

Academy, în cadrul unui eveniment online organizat de companie.

Facultățile de profil din România oferă aproximativ 9.500 de absolvenți anual

pe piața de IT, iar România are nevoie de peste 15.000 de specialiști anual,

susține Dan Gheorghe, CTO NewTech Academy, prezent în cadrul

evenimentului online.

„Pierderile financiare înregistrate ca urmare a lipsei de specialiști IT au fost

estimate în 2019 la peste 7 miliarde de euro. Din experiență pot spune cum am

văzut oportunități de investiție în România pierdute pentru că nu am avut

specialiștii necesari în timp util și au fost mutate aceste investiții în alte țări”,

a spus Dan Gheorghe.

Astfel, unul dintre obiectivele NewTech Academy este să ajute la rezolvarea

deficitului de forță de muncă de pe piață. În primă fază, candidații pot alege

între trei cursuri, în funcție de abilități, ce au prețuri între 2.500 și 4.000 de

euro.

„Costurile sunt cuprinse între 2.500 si 4.000 euro în fucție de curs. Cele de

front end, cu o durată de șase luni costă între 2.500 și 3.000 euro. Iar cele de

nouă luni ajung la 4.000 de euro”, a spus Shay Hafzadi.

De asemenea, Lavinia Chican, unul dintre fondatorii NewTechAcademy a spus

în cadrul videoconferinței că „nevoia de a învăța în permanență este, pentru

fiecare dintre noi, o premisă pentru a continua să evoluăm în orice domeniu și

oportunitatea de a descoperi mereu noi oportunități și perspectivepersonale și

profesionale. NewTech Academy este un hub de educație tehnologică care

răspunde unor nevoi importante ale pieței de muncă și anume: calificarea la

nivel înalt a viitorilor angajați și aducerea lor mai aproape de angajatorii din

industria IT&C, FMCG, banking, retail etc. NewTech Academy oferă un sistem

integrat de programe de formare, completat de experiențe practice, aplicate

nevoilor profesiei respective. Astfel, NewTech Academy va pregăti candidați

foarte bine pregătiți, ceea ce va constitui o bază solidă pentru plasarea în

locurile de muncă vacante în aceste domenii.”

Foto: Lavinia Chican
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Microsoft, Continental și Oracle, pe primele
poziţii în topul celor mai doriţi angajatori în 2021.
Industria preferată în care și-ar dori să lucreze
atât studenţii, cât și profesioniștii, rămâne
industria IT

1

Cum se vede digitalizarea accelerată în piaţa
muncii: Piaţa locală a muncii înregistrează
fluctuaţii mari ale numărului de posturi
disponibile, se schimbă competenţele cerute și
se diversifică tipurile de posturi recrutate
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ZF Live. Cristian Dascălu, chairman ROTSA și
cofondator Techcelerator: În 2020, au fost
finanţate 60 de companii cu peste 20 mil. euro,
iar în trim. 1 din 2021 au fost deja anunţate circa
10 investiţii de 60 mil. euro
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