
S.C. WERZALIT LEMN TECH SRL
Societate care își desfășoară activitatea în domeniul prelucrării lemnului 

ANGAJEAZĂ:

Se oferă:
Pachet salarial atractiv, tichete de masă în valoare de 20 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, spor de noapte pentru orele lucrate în schimb de noapte.
Candidații vor trimite un Curriculum Vitae, prin e-mail la adresa: o_nicoara.lg@werzalit.ro, persoană de contact Oana Nicoară: telefon 0726.729.870. Doar candidații selectați vor fi contactați!

Ce vrem de la tine:
l Trebuie să ai autorizație de macaragiu grupa C;
l Experiența pe post reprezintă un avantaj;
l Este necesar să ai permis de conducere categoria B;
l Să îți placă ceea ce faci.

MACARAGIU
Responsabilități principale:
l Vei participa la diverse operațiuni ce necesită ajutorul unei automacarale 
în Lugoj;
l Vei conduce, întreține și supraveghea utilajele destinate transportului 
materialelor pe orizontală și pe verticală;
l Vei efectua manevre de ridicare/deplasare în cadrul procesului de pro-
ducție conform programului;
l Vei executa reparații și vei remedia defecțiunile utilajului apărute în 
timpul procesului de producție;
l Vei pregăti și verifica utilajul pentru o bună exploatare și funcționare.

Cerințe:
l Diplomă de electrician sau liceu industrial cu profil electric; 
l Experiență în domeniul electric;
l Persoană dinamică, atentă la detalii;  
l Bune abilități de comunicare și de lucru în echipă; 
l Disponibilitatea de a lucra în schimburi (3 schimburi).

ELECTRICIAN
Responsabilități principale:
l Aplică procedurile de întreținere preventivă și inspecție ale instalațiilor 
electrice și ale instrumentației, în conformitate cu procedurile interne și 
planul de lucru comunicat;
l Efectuează intervențiile corective asupra instalațiilor electrice în confor-
mitate cu planul de acțiune comunicat;
l Efectuează lucrările de întreținere și de reparație ale instalațiilor electri-
ce și ale instrumentației în conformitate cu instrucțiunile și procedurile de 
lucru și cu manualele de operare, asigurând respectarea standardelor de 
calitate ale proceselor și produselor.

OPERAtOR PRODuCȚiE
Cerințe: l Disponibilitate lucru în 3 schimburi.

Responsabilități principale:
l Aplică procedurile de întreținere preventivă și inspecție asupra mașinilor și echipamente-
lor industriale, în conformitate cu procedurile interne și planul de lucru comunicat;
l Efectuează intervențiile corective asupra mașinilor și echipamentelor industriale în con-
formitate cu planul de acțiune comunicat;
l Efectuează lucrările de întreținere și de reparație asupra mașinilor și echipamentelor 
industriale în conformitate cu instrucțiunile și procedurile de lucru și cu manualele de ope-
rare, asigurând respectarea standardelor de calitate ale proceselor și produselor.

MECANIC
Cerințe:
l Diplomă de mecanic; 
l Experiență în domeniul mecanic;
l Persoană dinamică, atentă la detalii;  
l Bune abilități de comunicare și de lucru în echipă; 
l Disponibilitatea de a lucra în 3 schimburi.


