
Ne plac lucrurile făcute eficient şi rapid. 

Rămai focusat când situația devine anevoioasă? 
Identifici soluții in loc să te cramponezi de probleme? 
Pentru tine imposibilul nu există? 

Dacă raspunsul la aceste intrebări este “da”, atunci ai putea fi persoana pe care o căutăm. 

Lucrăm cu succes ca şi furnizor internațional pentru automotive de peste 60 de ani. 

Formăm viitorul mobil cu conexiuni inteligente care compun sistemul nervos al vehiculelor. 

 

 

HIRSCHMANN AUTOMOTIVE TM angajeaza 

       Inginer Laborator Validare – Departament de Calitate 
 

Studii: tehnice superioare  

Engleza – nivel mediu/avansat, lb. Germana – constituie avantaj             

 

Experienta: Constituie un avantaj experienta in domeniul automotive. 

 

Competente:  

Abilitatea de analiza  

Cunostinte tehnice (desen tehnic, mecanica, electronica) 

Atentia la detalii 

 

Responsabilitati: 

Intocmeste analize de laborator conform cerintelor clientilor interni si externi. 

Realizeaza analize de laborator conform cerintelor de la clientii interni si externi. 

Intocmeste rapoarte de analiza conform procedurilor si instructiunilor interne. 

Administreaza si mentine comunicarea cu laboratorul central de analiza. 

Intretine, calibreaza si se asigura de buna functionare a echipamentelor de care este responsabil din Laborator, 

conform instructiunilor / procedurilor interne si/sau specificatiilor echipamentelor.  

Raporteaza/Informeaza cu privire la orice deviatie de la buna functionarea a echipamentelor de masura si control 

din Laborator. 

Emite, actualizeaza si dupa caz aproba proceduri si instructiuni de lucru pentru procesele pentru care este 

responsabil conform fisei de post. 

Informeaza sau instruieste (dupa caz) personalul laboratorului sau alte persoane de interes cu privire la metodele 

/ procedurile de analiza, masura si control desfasurate in Laborator. 

 

Beneficii: Transport gratuit, tichete de masă, bonus anual de performanță, tichete cadou de sarbatori, bonus de fidelitate, al 

13-lea salariu, abonament de sanatate, posibilități de dezvoltare profesionala. 

  
 

Cv-urile / Cererile de angajare le asteptam la sediul Companiei  

Hirschmann Automotive TM in Parcul Industrial Mures Chirileu Nr. 1/A (langa Vidrasau)  

Prin email: htm.office@hirschmann-automotive.com,  Tel: 0265.207.331,  

 

 

Doar persoanele selectate vor fi contactate telefonic pentru interviu. 

 

 

www.hirschmann-automotive.com/karriere Așteptăm cu nerăbdare să te cunoastem. 


