
Responsabilități principale:
l Programarea utilajului CNC în vederea executării operațiunilor de debitare;
l Supravegherea utilajului pe durata funcționării acestuia.

OPERATOR  CNC

Cerințe:
l Studii medii;
l Experiență într-un post similar;
l Cunoștințe operare PC (MS Office);
l Cunoștințe de folosire a instrumentelor de măsurare și de desen tehnic.

OPERATOR PROduCȚiE
Cerințe: l Disponibilitate lucru în 3 schimburi.

Cerințe:
l Studii superioare;
l Experiență de minim 5 ani în activitate de achiziții bușteni;
l Experiență în companii din domeniul prelucrării lemnului;
l Cunoașterea sistemului SUMAL reprezintă avantaj;
l Limba engleză la nivel conversațional;
l Operare Microsoft Office (Word, Excel, Outlook);
l Abilități foarte bune de comunicare și negociere;
l Abilități de planificare, organizare și prioritizare a activităților;
l Permis de conducere categoria B;
l Disponibilitate de a călători până la 70% din timp.

Responsabilități principale:
l Realizează achiziția de bușteni furnir fag din zonele de responsabilitate;
l Prospectează și identifică potențiali furnizori de materie primă lemnoasă;
l Raspunde pentru calitatea și cantitatea produselor achiziționate;
l Gestionează expedierea și urmărirea comenzilor de aprovizionare;
l Întocmește rapoarte de achiziții;
l Participă la reevaluarea anuală a furnizorilor de materii prime lemnoase.

SPECiALiST ACHiZiȚii BuȘTENi

        Se oferă:
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 Operator Producție), spor de noapte pentru orele lucrate în schimb de noapte.
Candidații vor trimite un Curriculum Vitae, prin e-mail la adresa: a_vasii.lg@werzalit.ro, persoană de contact Adina Vasii. doar candidații selectați vor fi contactați!

Responsabilități principale:
l Gestionează programarea lucrărilor de mentenanță preventivă / corectivă pentru 

tehnicienii de mentenanță și menține baza de date a departamentului;
l Monitorizează activitatea echipei de mentenanță și confirmă lucrările execu-

tate din punct de vedere calitativ și cantitativ;
l Gestionează stocul de piese de schimb și relațiile cu furnizorii de piese de 

schimb și prestatorii de servicii de întreținere.

COORdONATOR  MENTENANȚĂ

Cerințe:
l Studii superioare tehnice;
l Experiență profesională în domeniu minim 1 an;
l Cunoștințe avansate operare PC (MS Office);
l Persoană responsabil(ă), bună capacitate de organizare și stabilire 
a priorităților;
l Atitudine pozitivă, fire comunicativă și proactivă; 
l Limba engleză: nivel mediu.

S.C. WERZALiT LEMN TECH SCS
Societate care își desfășoară activitatea în domeniul prelucrării lemnului 

ANGAJEAZĂ:

Cerințe:
l Studii superioare de profil economic;
l Experiență profesională în domeniu minim 2 ani;
l Cunoștințe avansate operare PC (MS Office);
l Persoană responsabil(ă), bună capacitate de organizare și stabilire a prio-

rităților;
l Atitudine pozitivă, fire comunicativă și proactivă.

Responsabilități principale:
l Asigurarea evidenței contabile a operațiunilor economice ale companiei în 

conformitate cu legislația în vigoare;
l Cunoașterea la zi a legislației fiscale - contabile și înțelegerea implicațiilor mo-

dificărilor legislative raportate la activitatea firmei;
l Înregistrarea în evidențele contabile a facturilor de furnizori și de client;
l Întocmirea de raportări recurente precum și ad-hoc.

CONTABiL


