
Vă invităm să depuneți CV-ul dumneavoastră la sediul : Casa Noastră/QFORT
, telefon  sau la Calea București nr. 113, Pielești, Județul Dolj 0251 429 532

adresa de email 

angajează
Inginer de proces

recrutare@casanoastra.ro.

Ți-ar plăcea să faci parte dintr-o echipa tânără și dinamică? Noi suntem deschiși, onești și abia 
așteptăm să povestim pe îndelete despre tine și visurile tale, despre ce îți place să faci și ce ți se 
potrivește. S-ar putea să descoperi că ai ajuns la locul potrivit, printre oamenii potriviți pentru tine. 
Așa că hai să ne cunoaștem!

Candidatul ideal
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• Provocările, dezvoltarea continuă atât profesional cât și personal 
și

• ca fiecare zi să fie diferită față de cealaltă, înseamnă că ești un candidat potrivit pentru a veni în 
echipa noastră.

Beneficii
• Stabilitatea locului de muncă;
• Lucrul în cadrul unei echipe tinere, numeroase și orientate spre performanță;
• O oportunitate unică: construirea carierei în cadrul unei companii locale mari și dinamice, în 

creștere continuă, care se adresează atât pieței naționale, dar și principalelor piețe vest 
europene.

Dacă îți plac

• Absolvent: studii tehnice superioare;
• Abilități tehnice (cunoașterea și înțelegerea utilajelor);
• Cunoștințe operare PC;
• Aptitudini de analiză și sinteză, organizare și control al activității, de luare decizii, inițiativă. 
• Bune calități de organizare, flexibilitate, planificare, perseverență, comunicare și relaționare, 

capacitate de lucru în echipă;
• Cunoștințe de limba engleză;
• Disponibilitate de lucru în schimburi.

Cerințe

• Urmărește și asigură buna funcționare a utilajelor în procesul tehnologic, în vederea realizării și 
menținerii la standarde înalte și de calitate a produselor executate;

• Colectează, organizează, prelucrează și utilizează informațiile referitoare la analiză și 
îmbunătățirea procesului de producție;

• Analizează și evaluează posibilități de îmbunătățire, costuri, calitate, perioada de desfășurare cu 
privire la creșterea eficienței proceselor;

• Efectuează teste pentru a identifica potențialele probleme și testează produsele noi, înainte de-a 
ajunge în producție;

• Implementează îmbunătățiri și actualizează procedurile și instrucțiunile de lucru, în procesul de 
producție;

• Identifică și semnalează nevoile de instruire ale personalului și asigură formarea continuă a 
acestuia.

Descrierea jobului


