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June 2022 

We hire an ASSISTANT MANAGER 
Location: Focșani, Vrancea, RO 

 
The ideal candidate will hold the following skills and experiences: 

 Have an excellent standard of English language, both spoken and written (Mandatory). 
 A complete understanding and usage of Microsoft Office Suite (Mandatory). 
 Well-organized and a planning-ahead mentality. 
 Highly-developed levels of interpersonal skills, positive willing and flexible team attitude. 
 Be thorough and meticulous. 
 Be an excellent communicator, able to build professional working relationships internally 

and externally. 
 Be able to anticipate and solve problems. 
 Be able to handle difficult situations with tact, tenacity and good humor. 
 Be educated to degree level or equivalent (Highly Desirable) 
Previous experience in a similar job would be desirable. 

Job description 
The main purpose for the job is to provide the administrative support to the General 

Manager, acting as a gatekeeper for internal colleagues and external customers/suppliers alike. 
You'll be the General Manager's support in the business. 
The main responsibilities for the Assistant Manager also include: 
 Manage the administrative processes to the middle management team. 
 Prepare for internal and external meetings. 
 Monitor the Operations Board/Business Review tasks delegated by the General Manager. 
 Provide research and prepare relevant materials coordinated with specific tasks. 
 Assist the GM as necessary to perform his/her duties in coordinating, managing and 

reporting company's projects. 
 Acknowledge and maintain an in-depth understanding of our business, our customers, our 

competition, and our product categories. 
 Contribute towards achieving company's planning and following the established 

operational guidelines. 

What you can expect:   
 We invest in your career!  
 Attractive salary and excellent working condition 
 

INSTA Electric is a medium sized, well established business operating in the electric industry. 
 

Are you are interested? Please send your CV to r.vatasoiu@insta-electric.ro  or come meet 
us at our office. 
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Iunie 2022 

Angajam ELECTRICIENI TABLOTIERI 

Nivel de cariera: Mediu (2 – 5 ani) 

Locatie: Focșani, Vrancea, RO 

Candidatul ideal: 
Cerinte: 
 Certificare profil electric 

 Cunoștinte privind aparatele și echipamentele utilizate pentru tablouri electrice  de joasă și 

medie tensiune 

 Abilități de citire și înțelegere a schemelor electrice 

 Persoană responsabilă 

 Capacitatea de lucru în echipă 

 Experiență în automatizări. 

Advantaje: 
 Experienta anterioara montaj tablouri electrice. 

 Cunostinte de limba engleza sau germana. 

 

Descrierea jobului: 
 Asamblarea și echiparea tablourilor electrice conform documentației tehnice 

 Testarea funcționalității tablourilor electrice 

 Execuție instalații de joasă tensiune 

 Realizarea de ansamble mecanice si instalații electrice pentru dispozitive industriale 

 

Se ofera salariu atractiv, conditii excelente de lucru si instruire la locul de munca. 

Descrierea companiei: 
Insta Electric este producator de aparaj electric de joasa tensiune, piese si subansamble electrice, 
cablaje.  
 

Candidatii interesati pot depune CV la sediul companiei sau pe email la:  
r.vatasoiu@insta-electric.ro 
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Iunie 2022 

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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Căutăm INGINER PROIECTANT 
 

Candidatul Ideal 
 Studii superioare în domeniul ingineriei, de preferat inginerie mecanică. 
 Cunoștinte solide operare soft proiectare 3D, de preferat Solidworks și / sau AutoCAD. 
 Cunoștințe solide de desen tehnic / proiectare. 
 Tehnic inovativ. 
 Inițiativă și capacitate de lucru autonom. 
 Abilități de organizare și de comunicare. 
 Operare PC: Outlook, Word, Excel. 

 
Reprezintă un avantaj: 
 

 Experiență practică de lucru în proiectare de produs și / sau matrițe și ștanțe.  
 Experiență practică de producție într-un domeniu similar (producție aparataj electric, mase 

plastice, prelucrări metalice). 
 Limba engleză nivel mediu scris și vorbit. 

 
Descrierea jobului / Responsabilități: 

 Proiectare produse noi, revizuire produse deja existente, conform cerințelor clientului și normelor 
aplicabile. 

 Realizarea desenelor tehnice necesare pentru produs, subansamble, matrițe de injecție, ștanțe, 
SDV-uri. 

 Coordonarea realizării prototipurilor pentru certificare și a standardelor de lucru. 
 

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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We hire a Cabinet Assembly Manager 

Location: Focsani, Vrancea, RO 

Your new job: 
What you can expect: 

✓ We invest in your career! 

✓ Chance to grow inside a multinational company group in top positions 

✓ Attractive salary and excellent working conditions 

Who we are: 
➢ We are part of a Swiss company group, located in Switzerland, Germany and Romania 

➢ We build machinery for the Food and Pharma industry 

➢ We are innovative, good colleagues and growing fast  

Who you are: 
➢ You are motivated to learn and you want more 

➢ You have good electrical knowledge, understanding of electrical cabinets and electrical 

schematics 

➢ You studied a relevant course like electrical engineering, computer science or similar 

➢ You want to learn EPLAN, panel layouts and assembling of cabinets  

➢ You have proficiency in spoken and written English 

➢ You are ready to learn and travel for training reason to Germany / Switzerland 

Maybe you have: 
➢ experience in the design and development of industrial electrical equipment 

➢ Knowledge of / experience with IEC wiring regulations; 

➢ Medium (or higher) level German language. 

Job description: 
You will be trained inside the group for your future job. The training will be also in Germany as 

in Switzerland in English.  

After you start your career at Insta electric you have great job opportunities inside the 

Rotzinger group. As well for electrical engineering as for programming. 

Your main tasks will be: 

❖ You manage and execute the assembling of electrical cabinets 

❖ Electrical design using EPLAN Electric E8 as per customer order and specs 

❖ You organize work schedules, work instructions, quality inspections, cost control measures, 

stock availability of materials and parts 

❖ You develop your potential 

 
You are interested? Please send your CV or call us: r.vatasoiu@insta-electric.ro 
(+40 731 308124) or uwe.mennicken@hansella.com (+49 172 7229661) 

mailto:r.vatasoiu@insta-electric.ro
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