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 calitate clienti – Departament Calitate
Studii Superioare Tehnice
Limbi straine : Engleza – nivel avansat, Germana – reprezinta avantaj
Competente:
Abilitati dezvoltate de comunicare
Orientare spre client si rezultate
Planificare si organizare
Munca in echipa
Abilitate de analiza
Responsabilitati:
Administreaza si mentine comunicarea cu clientii, fiind responsabil cu satisfacerea cerintelor acestora respectand
regulamentele interne Hirschmann Automotive si politicile Hirschmann
Analizeaza si rezolva reclamatiile clientului, stabileste, urmareste si evalueaza masurile corective implementate.
Responsabil sa proceseze in sistemul SAP reclamatiile de la client in maximum 24 ore de la primirea lor si sa informeze
membrii segmentelor/ departamentelor responsabile astfel incat fiecare reclamatie sa fie cunoscuta de toti cei implicati in timp
util.
Responsabil sa coordoneze analiza reclamatiilor impreuna cu departamentul productie in vederea rezolvarii cat mai rapide si
eficiente a acestora (remediere, rebutare, activitati de sortare) pentru minimizarea pierderilor si sa prezinte rezultatelor
evolutiei reclamatiilor de la client in raportul lunar.
Asigura informatii consistente membrilor segmentelor si echipei manageriale cu privire la statusul reclamatiilor de calitate
primite de la client prin prezentarea situatiei lunare.
Responsabil sa adune informatiile necesare pentru solutionarea si inchiderea reclamatiilor de la client in maxim 10 zile
lucratoare de la primirea lor. Asigura si alege solutiile optime pentru minimizarea costurilor provocate de incidentele cu
produsele neconforme reclamate de client (organizeaza actiuni de sortare la client sau interne, retur produse de la client,
remediere sau rebut produse neconforme, etc).
Responsabil de definirea si instalarea de controale aditionale si activitati de sortare (pe baza datelor din reclamatiile primite)
astfel incat din linia de productie sa nu ajunga in magazia de produse finite sau la client decat produse conforme.
Responsabil sa blocheze produsele neconforme returnate de la client sau detectate in aria de productie in carantina si sa
monitorizeze perioada de stocare a produselor blocate din carantina conform procedurii interne de lucru.

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: 0265.207.331,
Fax: 0265.433.640
Doar persoanele selectate vor fi contactate telefonic pentru interviu.

www.hirschmann-automotive.com/karriere

Așteptăm cu interes să te cunoastem.

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 Calitate Productie - Departament Calitate
Studii:
Studii Superioare Tehnice
Limbi straine : Engleza – nivel avansat; Germana – reprezinta avantaj
Experienta:
Experienta in domeniu reprezinta avantaj
Competente:
Orientare spre rezultate si calitate
Atentie la detalii
Abilitati tehnice
Spirit de echipa
Responsabilitati:
Responsabil ca produsele sa respecte specificatiile stabilite de client si ca toate procesele sunt conforme cu
regulile interne si cu standardele sistemului de management al calitatii.
Responsabil sa urmareasca si sa auditeze departamentul de productie pentru detectarea neconformitatilor si sa
participe la ciclul de inchidere a actiunilor corective, cat si analiza proceselor ce nu adauga valoare.
Responsabil cu instruirea operatorilor privind problemele de calitate din liniile de productie/ segment.
Responsabil sa instaleaze echipamentele/ sistemele de masura sa participe la elaborarea instructiunilor de
utilizare a acestora, la elaborarea studiilor MSA si sa urmareasca statusul calibrarii echipamentelor/ sistemelor
astfel incat procesul de productie sa fie monitorizat in concordanta cu cerintele definite in planul de control.
Responsabil sa analizeze cauzele si sa implementeze eficient actiunile corective folosind instrumentele calitatii.

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,
Fax: 0265.433.640.
Doar persoanele selectate vor fi contactate telefonic pentru interviu.

www.hirschmann-automotive.com/karriere

Așteptăm cu nerăbdare să te cunoastem.

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 Echipamente CNC - Departament ToolShop
Studii:
Studii Medii/ Superioare Tehnice
Limbi straine : Engleza - nivel mediu
Experienta:
Experienta in domeniu reprezinta avantaj
Competente:
Cunostinte si abilitati tehnice (mecanica, cunostinte echipamente cu comanda numerica CNC, desen tehnic)
Competente de analiza si organizare
Orientare spre rezultate
Spirit de echipa
Operare PC ( pachetul Office, program de modelare 3D )
Responsabilitati:
Realizeaza si planifica repere pe echipamente CNC conform specificatiilor de pe desenul tehnic.
Efectueaza intretinerea anuala pe masini CNC conform planului anual de intretinere descris in procedura de
mentenanta pentru atingerea obiectivului zero opriri in productie.
Efectueaza intretinerea regulata a facilitatilor din intreprindere (partea mecanica) conform planului anual de
intretinere descris in procedura de mentenanta pentru atingerea obiectivului zero opriri in productie.
Intervine la reparatii accidentale in liniile de productie a.i. timpul de oprire sa fie minim. Interventiile sunt legate de
partea mecanica a masinilor si dispozitivelor.
Urmareste stocul de materie prima si piese de schimb astfel incat sa existe 0 opriri ale masinilor datorita lipsei de
materie prima si piese de schimb.

Beneficii: Transport gratuit, tichete de masă, bonusuri lunare 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: 0265.207.331,
Fax: 0265.433.640
Doar persoanele selectate vor fi contactate telefonic pentru interviu.

www.hirschmann-automotive.com/karriere

Așteptăm cu nerăbdare să te cunoastem.

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 global sertizare - Departament Global Wire Processing
Studii Superioare Tehnice
Lb. Engleza – nivel avansat; Lb. Germana – constituie avantaj
Competente:
Cunostinte desen tehnic,tolerante (citirea si interpretarea unui desen tehnic).
Deprinderi si gandire tehnice
Orientare spre analiza si calitatea datelor
Orientare spre client
Disponibilitate de a calatori aproximativ 30% din timp
Responsabilitati:
Asigura stabilitate proceselor de debitare dezizolare sertizare in toate fabricile din grupul Hirschmann (echipamente, mentenanta, reglaje,
documentatii, instruiri pentru specialisti locali).Persoana de contact pentru departamentul de proces – metal din Austria (specialist
debitare,dezizolare si sertizare)
Ofera suport in implementarea si/sau creerea de norme noi, instructiuni noi, materii prime noi, Realizeaza specificatii pentru tipuri noi de
echipamente, fiind responsabil de validarea si implementarea lor in productia de serie
Aduce imbunatatiri echipamentelor ,proceselor de care este responsabil.Impreuna cu producatorii de echipamente gaseste solutii de
imbunatatire a echipamentelor si proceselor.
Ofera suport tehnic in cazul problemelor de calitate (interne sau externe) si problemelor de proces pentru specialistii locali sau pentru
personalul din departamentul de calitate.
Optimizeaza procesele de debitare , dezizolare, sertizare pentru a reduce costurile de productie si pentru a eficientiza procesele mentionate.
Realizeaza instruiri in baza standardelor de grup pe parte de debitare dezizolare si sertizare pentru tehnicieni, operatori, personal
CalitateRealizeaza verificari calitative conform standardelor Hirschmann (modul de reglare a sculelor, microsectiuni)
Realizeaza instruiri pentru personalul operator,reglor , Mentenanta,inginerie in fabricile din grupul Hirschmann.
Realizeaza microsectiuni cand este nevoie, realizeaza diferite teste pe parte de debitare,dezizolare si sertizare.
Pregateste mostre si date (rezultate microsectiuni, poze, rapoarte specifice) pentru investigatii in laborator.
Realizeaza vizite anuale sau la nevoie in fabricile pentru a se asigura ca echipamentele,procesele din responsabilitatea sa sunt conform cu
cerintele de calitate Hirschmann
Realizeaza capabilitati pe parte de sertizare pentru a asigura un proces stabil.
Ofera suport tehnic in rezolvarea situatiilor aparute departamentelor de engineering din celelalte fabrici ale grupului Hirschmann.
Ofera expertiza pe partea de debitare,dezizolare,sertizare clientilor interni si externi
Intretine baza de date de inregistrare echipamentelor de care este responsabil si a inregistrarii rezultatelor proceselor de
debitare,dezizolare,sertizare.
Acorda suport pentru masinile si sculele existente in productie (actualizeaza documentatii , verifica sistemele de Calitate a masinilor,
optimizeaza masinile si sculele, cere oferte pentru echipamente noi similare cu cele existente ).
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,
Fax: 0265.433.640.
Doar persoanele selectate vor fi contactate telefonic pentru interviu.

www.hirschmann-automotive.com/karriere

Așteptăm cu nerăbdare să te cunoastem.

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.
Fax: 0265.433.640
Persoanele selectate vor fi contactate telefonic pentru interviu.

www.hirschmann-automotive.com/karriere

Așteptăm cu interes să te cunoastem.

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 specialist debitare – 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
Atentie la detalii
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 debitare 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 si tehnicienii pentru ca acestia sa cunoasca modul de lucru la masini si scule, dispozitive si aspecte
specifice proceselor tehnologice de executie
Creeaza, actualizeaza si comunica catre productie si management rapoarte saptamanale cu analiza pierderilor si eficienta
utilizarii masinilor (OEE) pentru a decide actiuni in vederea reducerii pierderilor si incadrarea acestui indicator, OEE, in
obiectivele stabilite
Creeaza, actualizeaza si verifica fisele de intretinere zilnica (planificata) pentru a creste durata de viata a sculelor si pentru a
elimina variatiile in proces
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,
Fax: 0265.433.640
Doar persoanele selectate vor fi contactate telefonic pentru interviu.

www.hirschmann-automotive.com/karriere

Așteptăm cu interes să te cunoastem.

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 test si automatizari - Departament Mentenanta
Cerinte:
Studii: Tehnice – Superioare
Lb. Engleza – cel putin nivel mediu; Lb. Germana – constituie avantaj
Experienta: in domeniul automotive-productie reprezinta avantaj
Competente:
Cunostinte tehnice in domeniul electric, electronic
Rezolvarea de probleme
Planificare si organizare
Orientare spre rezultat
Munca in echipa
Responsabilitati:
Implementeaza, mentine si imbunatateste procesele de productie ( test si automatizare ) astfel incat sa satisfaca
cerintele clientilor interni si externi, respectand regulile interne si politica Hirschmann
Defineste cele mai bune practici in cadrul proceselor speciale astfel incat sa se asigure standardizarea modului
de lucru (testare, masini automate si semiautomate)
Intocmeste si asigura instruiri cu privire la documentatia necesara proceselor speciale
Defineste si valideaza parametrii de proces, inregistraza, actualizeaza si verifica fisele parametrilor de proces
astfel incat sa se utilizeze parametrii optimi in procesul de productie.
Instruieste operatorii si tehnicienii de proces pentru ca acestia sa cunoasca modul de lucru la masinile speciale
(testare, masini automate si semiautomate)
Creeaza, actualizeaza si comunica catre productie si management rapoarte saptamanale cu analiza pierderilor si
eficienta utilizarii masinilor pentru a decide actiuni in vederea reducerii pierderilor
Creeaza, actualizeaza si verifica fisele de intretinere zilnica (planificata) pentru a creste durata de viata a sculelor
(echipamente de testat, masini automate si semiautomate)

Beneficii: Transport gratuit, tichete de masă, bonusuri anuale de performanță, tichete 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: 0265.207.331,
Fax: 0265.433.640.
Doar persoanele selectate vor fi contactate telefonic pentru interviu.

www.hirschmann-automotive.com/karriere

Așteptăm cu nerăbdare să te cunoastem.

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
Planificator productie prototip - Departament Logistica
Studii:
Studii Superioare Economice sau Tehnice
Limba Engleza – avansat, Limba Germana reprezinta avantaj
Cunostinte pachet Microsoft Office ( in special Excel ), cunostinte SAP – constituie avantaj
Experienta: in logistica / planificare productie - reprezinta avantaj
Competente:
Atentie la detalii
Deprinderi de comunicare
Abilitati de planificare si organizare
Orientare spre rezultate
Spirit de echipa
Responsabilitati:
Asigura planificarea productiei si disponibilitatea produselor fabricate avand in vedere planificarea capacitatii
productiei
Planifica productia saptamanal in conformitate cu comenzile clientilor si a forecastului dat de catre Demand
Planner, tinand cont de capacitatile si disponibilitatea materiilor prime
Monitorizeaza stocurile de produse finite si materii prime in conformitate cu cerintele standard ale grupului cu
privire la stocurile de siguranta. Asigura aceste stocuri in asa fel incat aprovizioanarea liniei de productie sa se
faca optim si livrarile sa se efectueze la timp
Pastreaza contactul permanent cu Demand Planner-ul si informeaza situatiile de deviatii comenzi fata de forecast
sau capacítate interna
Colaboreaza indeaproape cu membrii echipei de productie si furnizeaza in timp util informatii cu privire date de
livrari si/ sau disponibilitatea materiilor prime acolo unde este cazul
Monitorizeaza saptamanal realizarile versus target si identifica motivele pentru deviatii precum si actioneaza
corectiv si preventiv pentru reatingerea obiectivelor.

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: 0265.207.331,
Fax: 0265.433.640 .
Doar persoanele selectate vor fi contactate telefonic pentru interviu.

www.hirschmann-automotive.com/karriere

Așteptăm cu interes să te cunoastem.

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
SPECIALIST SERTIZARE/SUDURA - Departament Tehnic
Studii: Superioare Tehnice

Limbi straine : Engleza – nivel avantaj ; Germana – reprezinta avantaj
Experienta: in domeniul automotive-productie reprezinta avantaj
Competente:
Deprinderi si gandire tehnice
Abilitati de analiza si organizare
Munca in echipa
Orientare spre rezultat si imbunatatire continua
Atentie la detalii
Responsabilitati:
Implementeaza, mentine si imbunatateste procesele de sertizare si sudura in zona de productie
Defineste cele mai bune practici in cadrul proceselor speciale astfel incat sa se asigure standardizarea modului
de lucru (sertizare si sudura) conform cu cerintele sistemului de productie Hirschmann.
Persoana responsabila de procesele de sertizare si sudura in Targu Mures si persona de contact pentru
specialistii din Rankweil (sertizare si sudura).
Instruieste operatorii si tehnicienii de proces pentru ca acestia sa cunoasca modul de lucru la masinile speciale
(sertizare si sudura) si aspecte specifice proceselor speciale (parametrii de lucru, influenta lor asupra calitatii
produselor, recunoasterea defectelor produselor si a defectiunilor masinilor si utilajelor, contramasuri, etc)
conform fiselor de instruire specifice, matricii de competenta si planurilor de instruire si reinstruire.
Asigura instruirea de baza a personalul de productie si personalul din departatementele suport pe procesele
speciale de sertizare si sudura folosind manualele de instruire secifice.

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.
Fax: 0265.433.640
Doar persoanele selectate vor fi contactate telefonic pentru interviu.

www.hirschmann-automotive.com/karriere

Așteptăm cu interes să te cunoastem.

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
Tehnician electrician - Departament Mentenanta TM1

Studii : Liceale sau profesionale
Limba engleza – nivel mediu –constituie avantaj ; Limba germana – constituie avantaj
Experienta : In domeniu reprezinta avantaj
Competente:
Cunostinte tehnice ( electromecanica, electrica, identificarea erorilor pe baza schemei electrice, desen
tehnic)
Orientare spre rezultat
Orientare spre client
Planificare si organizare
Cunostinte operare PC
Responsabilitati:
Repara si intretine echipamentele din aria de productie, cladire, utilitati astfel incat timpul de oprire sa
fie minim
Realizeaza Mentenanta preventiva a echipamentelor conform planificarii
Dezinstaleaza/ instaleaza echipamente in vederea realocarii

Beneficii: Transport gratuit, tichete de masă, bonusuri lunare de performanță, bonuri cadou de sarbatori, card de sanatate, al
13-lea salariu, bonus de fidelitate, posibilități de dezvoltare profesionala, ore suplimentare platite.

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,
Fax: 0265.433.640
Doar persoanele selectate vor fi contactate telefonic pentru interviu.

www.hirschmann-automotive.com/karriere

Așteptăm cu nerăbdare să te cunoastem.

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
Tehnician electromecanic - Departament Mentenanta TM1
Studii : Medii Tehnice: Liceale sau Profesionale
Limbi straine : Engleza – nivel mediu
Experienta : In domeniu reprezinta avantaj
Competente:
Cunostinte si abilitati tehnice: mecanice, hidraulice, pneumatice
Rezolvarea de probleme
Orientarea spre rezultate
Spirit de echipa
Responsabilitati:
Efectueaza intretinerea anuala pe masini conform planului anual de intretinere descris in procedura de
mentenanta pentru atingerea obiectivului zero opriri in productie.
Efectueaza intretinerea regulata a facilitatilor din intreprindere (partea mecanica) si intervine pentru reinstalarea
facilitatilor in cazul in care in mod accidental sunt deteriorari conform planului anual de intretinere (ex: cladire,
usi, ferestre, etc).
Intervine la reparatii accidentale in liniile de productie a.i. timpul de oprire sa fie minim. Interventiile sunt legate de
partea mecanica a masinilor si dispozitivelor, precum si de partea pneumatica si hidraulica a acestora.
Executa dispozitive de asamblare si imbunatatiri ale echipamentelor in conformitate cu discutiile, schitele sau
desenele de la ingineri pentru imbuntatatirea procesului de productie.
Inregistreaza reparatiile si interventiile in caietul de mentenanta (SAP) astfel incat supervisorul sa poata face o
analiza a defectelor.

Beneficii: Transport gratuit, tichete de masă, bonusuri lunare de performanță, bonuri cadou de sarbatori, card de sanatate, al
13-lea salariu, bonus de fidelitate, posibilități de dezvoltare profesionala, ore suplimentare platite.

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,
Fax: 0265.433.640
Doar persoanele selectate vor fi contactate telefonic pentru interviu.

www.hirschmann-automotive.com/karriere

Așteptăm cu nerăbdare să te cunoastem.

