
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 angajează 

Inginer global specialist sertizare - Departament Global Wire Processing 
 
Studii: Superioare Tehnice 

Experienta de 1 an in domeniul inginerie 

Lb. Engleza  – nivel avansat; 

 

Competente: 

Cunostinte tehnice, desen tehnic, tolerante (citirea si interpretarea unui desen tehnic). 

Orientare spre client si rezultate 

Deprinderi de comunicare si organizare 

Disponibilitate de a calatori aproximativ 30% din timp 

Responsabilitati: 

Persoana de contact pentru departamentul de proces – metal din Austria (specialist debitare si sertizare). 

Ofera suport in implementarea si/sau creerea de norme noi, instructiuni noi, materii prime noi.  

Realizeaza specificatii pentru tipuri noi de echipamente, fiind responsabil de validarea si implementarea lor in productia de serie. 

Ofera suport tehnic in cazul problemelor de calitate / proces pentru specialistii locali sau pentru personalul din departamentul de calitate. 

Optimizeaza procesele de debitare, dezizolare, sertizare pentru a reduce costurile de productie si pentru a eficientiza procesele mentionate.  

Realizeaza instruiri in baza standardelor de grup pentru tehnicieni, operatori, personal Calitate. 

Realizeaza verificari calitative conform standardelor Hirschmann si suport la nevoie in fabricile din cadrul grupului. 

Lucreaza si intretine/ mentine baza de date crimpdata.xlsm, realizand instruiri pentru modul corect de folosire al acestei base de date. 

Realizeaza diferite teste pe parte de debitare/dezizolare si sertizare si microsectiuni, la nevoie. 

Pregateste mostre si date pentru investigatii in laborator sau la cererea diferitelor departamente. 

Realizeaza capabilitati pe parte de debitare/dezizolare/sertizare pentru a asigura un proces stabil. 

Creare de expertize bazate pe rapoarte de laborator corespunzatoare. Acorda suport pentru masinile si sculele existente in productie  

Realizeaza instruiri in baza standardelor de grup pe parte de validare echipamente,norme,teste. 

Realizeaza capabilitati pe parte de validare proces debitare/sertizare si propune solutii pentru a asigura un proces stabil 

Pentru proiectele noi, participa din faza initiala, la selectia furnizorului si la determinarea pretului impreuna cu departamentul de Achizitii RW 

Stabileste si mareste expertiza pentru cresterea cunostintelor de debitare/deziziolare/sertizare din fabricile grupului Hirschmann 

Realizeaza validarea masinilor noi prin pre-acceptance (la furnizor) si end-acceptance (in locatia unde echipamentul va fi folosit in serie). Se 

asigura defunctionalitatea masinii conform specificatiilor furnizorului, realizeaza rapoarte specifice in urma pre-acceptance si end-acceptance. 

Ofera suport fabricilor din grup pentru probleme aparute la echipamente, de la distanta cat si in fabrica reclamanta daca situatia o impune. 

Ofera expertiza pe partea de debitare/dezizolare/sertizare pentru departamentele solicitante din cadrul grupului Hirschmann. 

 

 

Beneficii: Transport gratuit, tichete de masă, bonus anual de performanță, bonuri cadou de sarbatori, bonus de fidelitate, al 13-lea salariu, 

abonament de sanatate, abonament la sala de sport, posibilități de dezvoltare profesionala. 

Cv-urile / Cererile de angajare le asteptam la sediul Companiei  
Hirschmann Romania in Parcul Industrial Mures Chirileu Nr. 1/A (langa Vidrasau)  

Prin email: htm.office@hirschmann-automotive.com, Tel: 0265.207.331, 0726.218.191 

 

 

Doar persoanele selectate vor fi contactate telefonic pentru interviu. 

www.hirschmann-automotive.com/karriere 
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