
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 ROMANIA angajeaza 

Inginer Proces Dezvoltare - Departament Tehnic : 3 Posturi 

Studii: Tehnice – Superioare 

Lb. Engleza  – nivel avansat, Lb. Germana – constituie avantaj 

 

Experienta: constituie avantaj in domeniul automotive/ inginerie 

 

Competente:  

Relationare/Networking 

Calitate deciziei si atentie la detalii 

Cunostinte bune de operare PC 

Deprinderi Tehnice 

      

Responsabilitati: 

Realizeaza specificatii pentru echipamentele ce trebuie comandate in cadrul proiectului nou. Porneste 

echipamentele si urmareste realizarea lor pentru a asigura incadrarea in timp a proiectului. 

Realizeaza teste pentru a valida functionalitatea echipamentelor conform specificatiilor realizate.  

Tine legatura cu furnizorii de echipamente pentru a asigura incadrarea in termenele limita si realizarea calitativa. 

Defineste lista de parametrii pentru echipamentele noi si realizeaza documentatia de proces, inclusiv TPIO pentru 

faza de dezvoltare produs/proces din cadrul proiectului. 

Este persona de contact in cadrul proiectelor noi si colecteaza informatii de la departamentele specializate. 

Coordoneaza si se asigura de implementarea conforma si fara costuri aditionale a modificarilor tehnice. Ofera 

feedback constant in cazul modificarilor tehnice catre responsabilul de Managementul Schimbarii. Defineste 

echipamentele de masura si control necesare in procesul de realizarea a produsului.    

Participa la realizarea si actualizarea P-FMEA pentru detectarea si reducerea defectelor in liniile de productie si 

optimizarea echipamentelor. Porneste MUBA pentru teste, validari, capabilitati sau alte activitati care sunt necesare 

pentru validarea procesului. 

 

 

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: 0265.207.322, 0726.218.191 

Fax: 0265.433.640  

 

 

www.hirschmann-automotive.com/karriere 
 

 

Așteptăm cu nerăbdare să te cunoastem. 


