FABRICA DE ECHIPAMENTE INDUSTRIALE
ANGAJEAZĂ



INGINER MECANIC TEHNOLOG



Cerinţe angajare:








OPERATOR CNC
Cerinţe angajare:

Absolvent de Facultate mecanică, preferabil
secția TCM sau MU;
Experiență
tehnologică
în
domeniul
prelucrărilor
prin
așchiere
(proiectare
tehnologică) și în general cunoștințe legate de
aplicațiile practice ale științei ingineriei și
tehnologiei;
Cunoștințe despre prelucrarea pe Mașinile
CNC, parametrii și regimuri de funcționare,
planificare și norme de timp;
Cunoștinte avansate de desen tehnic, control
și toleranțe, studiul materialelor;
Abilitate de asimilare și adaptare rapida la o
dotare tehnologică existentă;
Avantaj pentru cunoastere programe de
CAD/CAM (preferabil cele de la Autodesk).

 TEHNICIAN MENTENANȚĂ
(electrician automatist)
Cerinţe angajare:
 Studii medii / superioare în domeniul tehnic
(automatică,
electrotehnică,
mecatronică,
electromecanică).
 Persoană serioasă, felxibilă, harnică, dispusă
să învețe.
 Carnet de conducere categoria B
 Disponibil pentru deplasări 20% din timp.















Absolvent Liceu/Școală Profesională cu profil
tehnic, preferabil Prelucrător prin Așchiere;
Minim 12 luni experiență relevantă în poziția
de Operator CNC sau 24 luni în poziția de
prelucrător
prin
așchiere
pe
mașini
convenționale;
Cunoștinte despre materialele uzuale în
procesul de prelucrare (în special despre
oțeluri);
Cunoștinte
despre
sculele
așchietoare
utilizate;
Cunoștinte despre metode și dispozitive de
prindere și centrare a pieselor pe masa mașinii
unelte;
Cunoștine de desen tehnic;
Avantaj pentru cunoștinte din domeniul
programarii Mașinilor CNC și pentru absolventi
de facultate mecanică.

Curățitor sablator
Sudor
Lăcătuș mecanic montaj utilaje
Vopsitor
Cerinţe angajare:






Studii de specialitate: scoală profesională de
profil/liceu industrial/alte studii tehnice
Calificare în meseriile de sudor / lăcătus /
vopsitor / curațitor sablator
Cunoștințe de desen tehnic
Experiență în domeniu cuprinsă între 3 și 5 ani

Se oferă:





Mediu de lucru dinamic și profesionist
Posibilitatea de dezvoltare a carierei
Traininguri tehnice
Condiții bune de muncă la cele mai înalte standarde

Cererile de angajare (CV-urile) se vor depune la sediul firmei: localitatea
Verești, nr. 27 Bis, Județul Suceava, sau se vor trimite prin e-mail la adresa:
office@symmetricatech.ro
Informații la tel: 0230/707.880 sau 0740/090.358

