
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.

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

ANGAJEAZĂ:

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.

ACHiZiTOR BuȘTENi
Responsabilități principale:
l Efectuează intervențiile preventive și corective asupra mașinilor și echipamen-
telor industriale în conformitate cu procedurile interne și planul de lucru comu-
nicat
l Efectuează lucrările de întreținere și de reparație ale mașinilor și echipamente-
lor industriale în conformitate cu instrucțiunile și procedurile de lucru și cu ma-
nualele de operare

Cerințe:
l Studii: minim postliceală, calificare profil tehnic 
l Experiență profesională în domeniu minim 5 ani 
l Autorizare stivuitorist prezintă avantaj 
l Disponibilitate de lucru în 3 schimburi

TEHNiCiAN  MENTENANȚĂ (Mecanic, Electric)

Responsabilități principale:
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.

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

RESPONSABiL RECEPȚiE BuȘTENi

Responsabilități principale:
l Urmărește agenda Directorului General
l Asistă Directorul General la ședinte de lucru și întâlniri de afaceri
l Redactează ordinea de zi și minuta/rezumatul întâlnirilor
l Convoacă participanții la ședințele firmei
l Gestionează documentele de interes general ale firmei
l Asistă Directorul General și directorii de departamente în implementarea și 

dezvoltarea de noi proiecte
l Pastrează permanent legătura dintre Directorul General si ceilalți directori în 

vederea derulării și a finalizării proiectelor
l Difuzează informațiile primite de la Directorul General către persoanele vizate

Cerințe:
l Studii medii / superioare;
l Cunoștințe avansate PC (Outlook, MS Office);
l Experiență în domeniul administrativ/comunicare;
l Cunoștințe avansate limba engleză;
l Cunoștințe medii limba germană;
l Persoană extrem de organizată, dinamică, sociabilă, răbdătoare, integră, dor-

nică să învețe;
l Entuziasm, flexibilitate, seriozitate.

ASiSTENT diRECTOR GENERAL

Responsabilități principale:
l Organizarea activității și resurselor din schimbul pe care îl conduce în vederea 

realizării planului de fabricație, în conformitate cu indicațiile primite de la supe-
riori. 
l Respectarea parametrilor de lucru agreați, încadrarea în normele calitative și 

cantitative, eficiență în operare.
l Supervizarea activității angajaților din aria de care răspunde, astfel încât fieca-

re dintre aceștia să-și îndeplinească atribuțiile conform fișei postului.

ȘEf SCHiMB PROduCȚiE

Cerințe:
l Studii medii / superioare tehnice; 
l Noțiuni de organizare a producției și a muncii; 
l Experiență în domeniul industrial - minim 2 ani; 
l Cunoștințe minime de limba engleză; 
l Cunoștințe operare PC (MS Office); 
l Disponibilitate pentru munca în schimburi.

           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!


