
Tehnician Mecatronist Productie la Continental Sibiu

あなたの仕事内容
Aplica acum la pozitia de Tehnician Test in aria de productie la
Continental Sibiu si vei beneficia de urmatoarele:

Oportunitatea dezvoltarii tale profesionale.
Posibilitatea de a lucra cu tehnologii de ultima ora (echipamente
automatizate, roboti industriali)
Vei face parte dintr-o echipa dinamica ce iti va acorda suportul
necesar invatarii.

あなたのプロフィール
Cerinte esentiale:

Studii tehnice liceale sau profesionale in unul dintre urmatoarele
domenii:
electronica / electrica/ electro-mecaninca / pneumatica /
automatizari.
Cunostinte de electronica 
Gandire logica si indemanare practica in activitati tehnice
Cunostinte minime de limba engleza.

Responsabilitati principale:

Responsabil/a cu ajustarea parametrilor specifici proceselor din aria
sa de responsabilitate - parametrii de asamblare prin presare (forta),
parametrii de asamblare prin infiletare (cuplu, unghi, inaltime),
paramtrii de taiere/frezare, parametrii dinspensare.
Responsabil/a cu ajustarea mecanica, electrinica si pneumatica
pentru echipamentele din aria sa de responsabilitate astfel incat
calitatea parametriilor de proces si calitatea produselor sa fie
asigurata.
Mentine contactul cu echipa functionala de proces si ofera
suport/feedback tehnic acestuia.
Responsabil/a cu ajustarea/manipularea robotilor
industiali/colaborativi, axelor electrice/pneumatice - coordonate
robot , coordonate axe.
Responsabil/a cu rezolvarea problemelor tehnice, privind procesele si
echipamentele sale.
Responsabil/a cu executia mentenantei corective/preventive din aria
sa de responsabilitate.

オファー
Care este programul de lucru?

Programul de lucru in fabrica noastra este de 4 schimburi

Oferta noastra vine in intampinarea nevoilor tale cu o multitudine de
beneficii financiare si non-financiare:

ジョブID
REF7550E

業務分野
製造オペレーション&生産

勤務地
シビウ

リーダーシップレベル
Leading Self

勤務に関する柔軟性
Onsite Job

法的事項
Continental Automotive Systems
SRL



Salariu atractiv (sistem de bonusuri bazat pe performanta, anual, de
productie, de participare la profit);
Suntem singura companie din Sibiu care, in semn de apreciere pentru
angajatii sai, plateste munca de noapte si de weekend cu un spor de
50%;
200% plata orelor suplimentare;
Majorari salariale anuale in functie de performanta;
Tichete de masa;
Perspective de calificare profesionala si dezvoltare la locul de munca;
Asigurare medicala si stomatologica privata;
Cantina cu program non-stop in incinta fabricii, compania
subventionand partial costul mesei;
Gradinita pentru copiii angajatilor, compania subventionand partial
pretul serviciilor;
Avantaje si reduceri la achizita de locuinte, agentii imobiliare,
restauranate, sali de sport, anvelope Continental, servicii bancare,
etc;
Transport gratuit din urmatoarele localitati: Sibiu – transport local
Tursib; Bradu, Avrig, Marsa, Racovita, Cisnadie, Sadu, Vurpar, Rosia,
Daia, Nou, Cristian, Sacel, Saliste, Tilisca, Rod, Mag, Apoldu de Sus,
Miercurea Sibiului, Rasinari, Poplaca, Gura Raului, Orlat, Selimbar,
Mohu, Vestem, Talmaciu, Turnu Rosu, Boita, Caineni, Greblesti,
Gaujani, Boisoara, Brezoi, Sura Mare, Slimnic, Rusi, Seica Mare,
Agirbiciu, Copsa Mica, Axente Sever, Medias, Sura Mica, Ocna
Sibiului, Mandra, Loamnes, Porumbacu de Jos, Scoreiu, Arpasu de
Jos, Ucea de Sus, Victoria.

Continental dezvoltă tehnologii și servicii inovatoare pentru mobilitatea
sustenabilă și interconectată a oamenilor şi a bunurilor acestora.
Compania cu profil tehnologic fondată în 1871 oferă soluții sigure,
eficiente, inteligente și accesibile pentru autovehicule, mașini, trafic și
transport. Continental a realizat în 2020 o cifră de afaceri de 37,7
miliarde de euro și are în prezent aproximativ 235.000 de angajați în 58
de țări și piețe. În 2021, compania aniversează 150 de ani de la
înființare.

Continental Romania:
În perioada 1999-2020, Continental a investit circa 2 miliarde de euro în
activităţile din România. Toate cele 5 arii de activitate ale companiei sunt
reprezentate în România. Continental deţine șapte unităţi de producţie și
patru centre de inginerie în Timişoara, Sibiu, Carei, Nădab, Brașov şi Iaşi.
Compania este partener într-un joint-venture în Iași şi are un centru de
distribuţie a anvelopelor în București. Continental avea la finalul anului
2020 peste 20.100 de angajaţi, din care peste o treime reprezentată de
ingineri și informaticieni și va continua să angajeze în funcție de
viitoarele proiecte.

Vrei să conduci alături de Continental? Fă primul pas: aplică online!

会社概要
Aplica sau haide direct cu aplicatia ta la sediul firmei de pe strada
Salzburg nr.8 - catre Ocna Sibiului.  Vei vedea!  La Continental e altfel!

Suna la *4000 si iti putem oferi mai multe detalii!


