
Tehnician mecanic - Divizia Anvelope - Tires

Your tasks

Oferă mentenanţa preventivă şi corectivă pentru echipamentele din
ariile de producţie.
Identifică cauzele defectelor şi propune soluţii.
Detectează defectele şi le remediază în cel mai scurt timp.
Generează soluţii de îmbunătăţire.
Asigurarea necesarului de abur tehnologic pentru producţie şi
încălzire fabrică, în condiţii de eficienţă cât mai ridicată.
Completarea cărţii de exploatare a cazanelor cu toate manevrele
efectuate. Notarea avariilor în cartea de exploatare şi acţiunile
întreprinse în scopul eliminării acestora.
În caz de avarii acţionează promt pentru îndepartarea defectului în
condiţii de maximă siguranţă ţinând cont în acelaşi timp şi de bunul
mers al producţiei.

Your profile

Studii medii de specialitate / curs de calificare in domeniul mecanicii;
Experienţa în mentenanţa echipamentelor;
Cunoştinţe de mecanica la nivel mediu;
Cunostinte de pneumatica si hidraulica la nivel mediu;
Orientare spre calitate.

Our offer

Pachet salarial motivant;
Bonus lunar;
Al 13-lea salariu;
Spor de noapte și de weekend;
Tichete de masă;
Asigurare privată medicală și de viață;
Transport asigurat;
Mediu de lucru la standarde internaționale;
Primă de relocare.

Ready to drive with Continental? Take the first step and fill in the online
application.

About us

Continental develops pioneering technologies and services for
sustainable and connected mobility of people and their goods. Founded
in 1871, the technology company offers safe, efficient, intelligent and
affordable solutions for vehicles, machines, traffic and transportation. In
2020, Continental generated sales of €37.7 billion and currently
employs more than 192,000 people in 58 countries and markets. On
October 8, 2021, the company celebrated its 150th anniversary. With
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its premium portfolio in the car, truck, bus, two-wheel and specialty tire
segment, the Tires business area stands for innovative top performance
in tire technology. Services for dealers and fleet management as well as
digital tire monitoring and management systems are further areas of
focus. The aim is to contribute to safe, economical and sustainable
mobility.


