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Căutăm INGINER PRELUCRĂRI MASE PLASTICE PRIN INJECȚIE 
 

Ești în căutarea unei noi provocări? 
Acum ai ocazia să te afirmi și să te dezvolți profesional prin implicare și învățare. 
Candidatul ideal 

 Studii superioare tehnice (chimie aplicată, mecanică). 
 Dorința și capacitatea de a învăța. 
 Abilități de comunicare și lucru în echipă. 
 Capacitate de organizare și monitorizare 
 Înțelegere desen tehnic la nivel mediu / avansat 
 Limba engleza – nivel mediu / avansat  
 Relaționare interpersonală, orientare spre rezultate, atenție la detalii, focus client. 

Experiența anterioară în activități de producție sau în injecția de mase plastic constituie 

un avantaj. 

Descrierea jobului 
 Vei fi parte a echipei responsabile de proiectarea, testarea și omologarea produselor și matrițelor 

de injecție noi, în conformitate cu tema de proiectare. 

 Vei fi responsabil de testarea și omologarea materialelor și proceselor de injecție. 

 Te vei preocupa și implica activ în îmbunătățirea continuă a procesului, începand cu selecția 

furnizorilor și a materiilor prime specifice, continuând cu optimizarea parametrilor de injecție și 

încheind cu verificarea și raportarea rezultatelor obținute (calitate, costuri, on time delivery). 

 Vei colabora în permanență cu serviciul de control al calității, cu serviciul de planificare și cu 

departamentul tehnic, asigurând intervenția în timp util asupra procesului de injecție pentru a 

preveni rebuturile, a eficientiza încărcarea, a asigura livrarea la timp și pentru a reduce costurile. 

Oferim: 

 Salariu atractiv și condiții excelente de lucru 

 Posibilitatea de a învăța și de a avansa în carieră. 

Descrierea companiei: 

Insta Electric este proiectant și producător de aparataj electric de joasă tensiune, cablaje industriale și 
subansamble electrice și electronice. 
 
Dacă sunteți interesat de această oportunitate, vă așteptăm CV-ul la sediul nostru din Focșani, Bdul 
București 16A sau pe e-mail, la info@insta-electric.ro sau r.vatasoiu@insta-electric.ro. 
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