TEHNICIAN MECANIC

Principalele responsabilităţi:





Asigură întreţinerea în condiţii optime a tuturor echipamentelor din interiorul fabricii, din
punct de vedere mecanic, pneumatic, hidraulic;
Contribuie la respectarea indicilor de mentenanţă impuşi în cadrul fabricii;
Se asigură că toate normele de securitate sunt respectate conform normativelor în
vigoare;
Colaborează cu toate departamentele pentru acţiuni de îmbunătăţire continuă a
procesului de mentenanţă.

Cerinţe esenţiale:





Minim absolvent studii medii cu profil tehnic – domeniul mecanic;
Experienţă în domeniu – minim 2 ani;
Spirit de observaţie şi abilităţi de comunicare;
Spirit de iniţiativă.

Your application will be treated strictly confidential. Only selected candidates will be contacted for an interview. Please
submit your CV to diesel.recruitingiasi@delphi.com.

TEHNICIAN ELECTRIC

Principalele responsabilităţi:






Realizează mentenanţa electrică preventivă şi periodică la utilajele cu comandă
numerică;
Schimbă periodic componentele utilajelor, conform planificărilor, pentru a preveni uzura;
Contribuie la prevenirea apariţiei problemelor de natură electrică;
Completează documentaţia necesară în urma intervenţiilor realizate;
Colaborează cu tehnicienii şi inginerii cu profil mecanic, pentru repararea defecţiunii
tehnice.

Cerinţe esenţiale:







Minim absolvent studii medii cu profil tehnic – domeniul electric;
Cunoştinţe tehnice avansate în domeniul electric (la nivel teoretic şi practic) – desenare şi
interpretare scheme electrice, intervenţii la sistemele electrice ale maşinilor cu comandă
numerică;
Cunoştinţe de mecanică/automatizări – reprezintă un avantaj;
Maturitate, responsabilitate, abilităţi de organizare, spirit de iniţiativă şi capacitatea de a
lucra în echipă;
Limba engleză – nivel conversațional mediu (constituie avantaj).

Your application will be treated strictly confidential. Only selected candidates will be contacted for an interview. Please
submit your CV to diesel.recruitingiasi@delphi.com.

TEHNICIAN MECANIC - FACILITY
Principalele responsabilităţi:







Asigură întreţinerea şi funcţionarea în condiţii optime a tuturor instalaţiilor din interiorul
fabricii, din punct de vedere mecanic;
Efectuează probele de funcţionare a utilajelor şi instalaţiilor, specifice departamentului
Facility;
Se ocupă cu înlocuirea de repere şi subansamble pe baza desenelor, citirea şi
interpretarea schiţelor tehnice, precum şi remedierea defecţiunilor apărute accidental;
Se asigură că toate normele de securitate sunt respectate conform normativelor în
vigoare;
Colaborează cu ceilalţi membri ai echipei Facility pentru a asigura întreţinerea clădirii şi
a domeniilor conexe din punct de vedere funcţional şi estetic;
Execută lucrări de calitate conform prescripţiilor şefilor ierarhici.

Cerinţe esenţiale:









Studii medii tehnice in domeniul mecanic;
Experienţă in domeniu - minim 3 ani;
Abilitatea de a citi desene tehnice pentru sistemele de ventilaţie, instalaţii termice şi
sanitare;
Abilităţi practice în domeniul instalaţiilor şi al construcţiilor reprezintă un avantaj;
Capacitatea de a lucra în echipă;
Bune abilităţi de organizare;
Abilităţi de lucru în condiţii de stres;
Adaptabilitate la schimbare.

Your application will be treated strictly confidential. Only selected candidates will be contacted for an interview. Please
submit your CV to diesel.recruitingiasi@delphi.com.

ADECCO, lider național și mondial în domeniul resurselor umane

ANGAJEAZĂ în Iași
Operatori în Producție

PENTRU CLIENTUL SĂU DIN INDUSTRIA AUTOMOTIVE

Responsabilităţi:
Operare maşini de prelucrare cu comandă numerică
OFERTA include:









Salariu fix + bonus performanta + sporuri (weekend și noapte)
Transport GRATUIT
Tichete de masa
Tichete cadou (Paște, Crăciun, 1 Iunie)
Ore suplimentare platite dublu
Instruire profesională la locul de muncă
Evaluare anuală cu posibilități de creștere în funcție de performanță
Mediu de lucru cu tehnologie performantă

Cerințe:
 Minim 10 clase (absolvent liceu sau școală profesională)
 Cunoştinţe tehnice minime
 Disponibilitate pentru program de lucru in schimburi
Informatii suplimentare puteti obține la numerele de telefon:
0232 206 120 sau 0726 378 784 sau la Telverde gratuit: 0800.800.408

CV-urile pot fi depuse la sediul nostru din Iași:
Strada Sfantul Lazar, nr. 26, bl. K5, parter sau la
E-mail: iasi.romania@adecco.com

