ANGAJĂM TECHNICAL CUSTOMER SERVICE / PROJECT MANAGER (manager de proiect / suport tehnic clienți)
Cerințe:








Limba engleză scris și vorbit nivel avansat;
Cunoștințe bune de operare MS Office (Word, Excel);
Cunoștințele de operare Solidworks / Autocad reprezintă un avantaj;
Absolvent de studii superioare tehnice;
Experiența anterioară într-un post similar reprezintă un avantaj;
Abilități foarte bune de analiză, sinteză, comunicare și negociere;
Atenție, perspicacitate, conștiinciozitate, spirit de inițiativă, capacitatea de a lua decizii.

Responsabilități:
 Este responsabil pentru realizarea proiectelor de produs și client și pentru transferul acestora în
producția de masă în condițiile tehnice, de calitate, de termen și economice stabilite;
 Colaboreaza activ cu Directorul General pentru planificarea și realizarea proiectelor la termen;
 Menține legătura și asigură suport tehnic permanent clienților companiei, implicându-se activ în
identificarea soluțiilor optime la solicitările acestora;
 Menține legătura cu subcontractorii și furnizorii de interes pentru proiectele în desfășurare, asigurând
suport tehnic departamentului de achiziții în acest sens.
 Se implică activ în etapa de ofertare a proiectului, în scopul cunoașterii proiectului, a tehnologiilor
aplicabile, condițiilor economico-financiare, conditiilor de contractare;
 Planifică, coordonează, controlează și raportează activitățile desfașurate în scopul realizarii proiectului;
 Planifică necesarul de materiale, resurse umane, servicii, etc necesare desfășurarii proiectului;
 Asigură interfața cu departamentele conexe (aprovizionare, tehnic, producție, calitate, financiar);
 Estimeaza, cuantifică și înregistrează devierile de la proiect. Identifică cât mai devreme cauzele și ia
masuri pentru rezolvarea lor;
 Semnalează managementului problemele care nu pot fi rezolvate la nivelul managerului de proiect;
Ofertă:
 Instruire profesională la locul de muncă pentru postul pentru care ați fost selectat.
 Nivel de salarizare adecvat (salariu fix + bonuri de masă + primă de vacanță, bonusuri de performanță).
 Un loc de muncă stabil, condiții bune de lucru, posibilități de dezvoltare profesională.

Descrierea companiei
Insta Electric este producător de aparaj electric de joasă tensiune, repere injectate de masa plastică, ansambluri
de cabluri, subansamble pentru alte industrii conexe.

Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul însoțit de scrisoare de intenție la r.vatasoiu@insta-electric.ro
până pe 31 iulie 2018.
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