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Recrutează Inginer de Întreținere a Sistemelor
Automate de Producție
Candidatul ideal
⦁

persoană motivată, responsabilă, dinamică;

⦁

gândire analitică și strategică;

⦁

spirit organizatoric, echilibru emoțional;

⦁

aptitudini deosebite de comunicare și planificare;

⦁

cunoștințe la nivel profesionist în domeniul întreținerii;

⦁

capacitate de coordonare și asigurare a întregului proces de
întreținere în vederea realizării producției planificate, în
conformitate cu obiectivele, programul și standardele de calitate
ale firmei;
capacitate decizională și asumare a responsabilităților.

⦁

Descrierea jobului
Să organizeze și să coordoneze întregul proces de elaborare și aplicare a
celor mai bune soluții tehnice și economice pentru lucrările de investiții,
pentru activitatea de întreținere și reparare a utilajelor și instalațiilor;
Să asigure intreprinderii întregul suport tehnic necesar și să conducș secția
de mașini automate, în special:
⦁

⦁
⦁

⦁

să sprijine conducerea în stabilirea anuală a bugetului tehnic și de
întreținere și să verifice dacă cheltuielile corespund cu cele
preconizate;
să asigure operațiunile de întreținere a eficacității utilajelor,
instalațiilor, mașinilor și structurilor;
să mențină relațiile cu firmele de întreținere externe;
să ia măsurile care se impun în vederea actualizării arhivei tehnice
(mașini, utilaje, instalații, structuri, layout);
să sprijine direcțiunea în redactarea de contracte cu firmele de
mantenanță;
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⦁

să asigure respectarea normelor de siguranță și protecție în vigoare în
materie de mașini, utilaje, instalații;
să asigure operațiunile de recepție/omologare și procesele de validare
a utilajului/ mașinii;
să organizeze și să garanteze efectuarea planurilor de întreținere
preventivă;
să participe la acțiunile de îmbunătățire prevăzute în diversele
departamente ale intreprinderii (Asigurarea calitatii – Îmbunătățire
continuă);
să asigure activitatea de pregătire/ formare/ instruire a personalului
care lucrează cu utilajele și la întreținere/ mentenanță;
să sprijine direcțiunea în activitatea de proiectare tehnică a secțiilor și
utilajelor;
să elaboreze specificațiile tehnice și instrucțiunile de lucru;

⦁

să solicite devize estimative și oferte;

⦁

să-și aducă aportul la planificarea și organizarea muncii în secția
Mașini automate;
să elaboreze grafice și fișe de control la cererea direcțiunii;

⦁
⦁
⦁
⦁

⦁
⦁

⦁
⦁

să pregătească
desfășurate.

Cei interesați pot
i.szasz@effeemme.it

un

raport

trimite

săptămânal

CV-urile
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