Ne plac lucrurile făcute eficient şi rapid.
Rămai focusat când situația devine anevoioasă?
Identifici soluții in loc să te cramponezi de probleme?
Pentru tine imposibilul nu există?
Dacă raspunsul la aceste intrebări este “da”, atunci ai putea fi persoana pe care o căutăm.
Lucrăm cu succes ca şi furnizor internațional pentru automotive de peste 60 de ani.
Formăm viitorul mobil cu conexiuni inteligente care compun sistemul nervos al vehiculelor.

HIRSCHMANN ROMANIA angajeaza
Inginer Proces - Departament Tehnic
Studii:
Tehnice – Superioare
Lb. Engleza – nivel avansat; Lb. Germana – constituie avantaj
Experienta: in domeniul automotive-productie reprezinta avantaj
Competente:
Deprinderi si gandire tehnice
Planificare si organizare
Munca in echipa
Orientare spre rezultat si imbunatatire continua
Responsabilitati:
Implementeaza, mentine si imbunatateste procesele de productie (tehnologia de executie a produselor) astfel
incat sa satisfaca cerintele clientilor interni si externi, respectand regulile interne si politica HIRSCHMANN.
Defineste si valideaza parametrii de proces pentru toate procesele de productie mai putin procesele speciale (ex:
injectare de mase plastice), astfel incat sa fie indeplinite cerintele clientului si inregistraza, actualizeaza si verifica
fisele parametrilor de proces a. i. sa se utilizeze parametrii optimi in procesul de productie.
Instruieste operatorii pentru ca acestia sa cunoasca modul de lucru la masini si scule, dispozitive si aspecte
specifice proceselor tehnologice de executie
Preia si actualizeaza documentatia de proiect pentru proiectele noi a.i. sa avem o evaluare a resurselor in
conformitate cu cerintele clientului
Implementeaza cerintele de standardizare a spatiului de productie

Beneficii: Transport gratuit, tichete de masă, bonusuri anuale de performanță, bonuri cadou de sarbatori, bonus de fidelitate,
al 13-lea salariu, card de sanatate, abonament la sala de sport, posibilități de dezvoltare profesionala.

Cv-urile / Cererile de angajare le asteptam la sediul Companiei
Hirschmann Romania in Parcul Industrial Mures Chirileu Nr. 1/A (langa Vidrasau)
Prin email: htm.office@hirschmann-automotive.com, Tel: 0265.207.322.

www.hirschmann-automotive.com/karriere

Așteptăm cu nerăbdare să te cunoastem.

