S.C. WERZALIT LEMN TECH SCS

Societate care își desfășoară activitatea în domeniul prelucrării lemnului

					

ANGAJEAZĂ:

Asistent Director OperaȚiuni

Controlor Calitate

Responsabilități principale:

Responsabil RecepȚie BuȘteni

Cerințe:

l Gestionează recepția de materii prime:
m Efectuează operațiuni de intrare în stoc a
mărfii;
m Efectuează recepția fizică a mărfii la intrarea
în depozitul firmei;
m Raportează superiorului ierarhic diferențele
între marfa fizică și cea
scriptică (atât cantitativ cât și calitativ) apărute
la recepția mărfii la depozit.

l Întocmește și urmărește planificarea producției, conform comenzilor
clienților.
l Verifică întocmirea corectă a fișelor de producție, consumurile
și stocurile de materii prime și auxiliare;
l Se asigură de corectitudinea informațiilor din rapoartele de producție
înainte de distribuția acestora;
l Verifică corectitudinea informațiilor trecute în fișele/rapoartele zilnice
de către toți operatorii din fabrică;
l Alte activități de suport administrativ
l Studii universitare
l Experiență în planificare producție
l Cunoștințe de utilizare a pachetului MS Office
l Personalitate energică, rezistență la stres și efort prelungit
l Abilități de comunicare, organizare și sistematizare
l Atenție către detalii, responsabilitate, ordine, corectitudine și punctualitate
l Capacitate de asimilare rapidă, inițiativă și amabilitate
l Orientare către calitate, rezultate și respectarea termenelor limită

Responsabilități principale:

Cerințe:
l Studii superioare de specialitate silvică;
l Cunoștințe avansate de prelucrarea
lemnului;
l Cunoștințe PC (MS Office);
l Experiența în domeniu constituie avantaj.

Tehnician ÎntreȚinere echipamente industriale

Responsabilități principale:

l Efectuează intervențiile preventive și corective asupra mașinilor și echipamentelor industriale în conformitate cu procedurile interne și planul de lucru comunicat
l Efectuează lucrările de întreținere și de reparație ale mașinilor și echipamentelor industriale în conformitate cu instrucțiunile și procedurile de lucru și cu manualele de operare

Responsabilități principale:

Cerințe:

l Studii: minim postliceală, calificare profil tehnic
l Experiență profesională în domeniu minim 5 ani
l Calificare sudor și autorizare stivuitorist prezintă
avantaj
l Disponibilitate de lucru în 3 schimburi

Se oferă:

l Supraveghează procesul tehnologic și urmărește respectarea
calității materiilor prime, semifabricatelor și produselor finite
l Este direct răspunzător pentru
produsele realizate necorespunzător
care au fost expediate către clienți.

Cerințe:
l Studii medii
l Atenție distributivă și acuitate
vizuală
l Experiența în domeniul prelucrării lemnului reprezintă un avantaj
l Abilitatea de a învăța rapid
l Lucru în trei schimburi cu flexibilitatea de a lucra suplimentar la cerere

Operator ProducȚie
(Presă, Freză, Ascuțitor, Mașină
de Îmbinat, Mașină de Lipit)

Cerințe:

15 posturi

l Disponibilitate lucru în 3 schimburi.

Pachet salarial atractiv, tichete de masă în valoare de 15 lei din prima zi lucrată, transport gratuit
pe raza municipiului Lugoj, oportunitatea de a lucra într-o echipă dinamică, ore suplimentare plătite, primă de
prezență (DOAR pentru Controlor Calitate, Tehnician întreținere echipamente industriale și Operator Producție),
spor de noapte pentru orele lucrate în schimb de noapte.
Candidații vor trimite un Curriculum Vitae, până în data de 18 septembrie 2020, prin e-mail
la adresa: a_vasii.lg@werzalit.ro, persoană de contact Adina Vasii. Doar candidații selectați vor fi contactați!

