
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 

Servicedesk engineer IT - Departament IT 
 

Studii Superioare 

Experienta intr-un post similar reprezinta avantaj 

 

Competente: 

Orientare spre client 

Spirit de echipa 

Orientare spre rezultate 

Abilitati de organizare 

 

Responsabilitati: 

Alege sisteme IT pentru a fi dobândite, instalate, configurare şi funcţionale în conformitate cu toate cerintele interne 

şi externe venite de la clienţi , pentru a acoperi toate necesitatile IT în alte departamente. 

Imbunatateste sistemele IT existente în conformitate cu nevoile clientului si standardele HIRSCHMANN 

Cumpara toate dispozitivele necesare şi servicii în conformitate cu bugetul anual pentru a-şi îndeplini necesitatile 

în sistemele IT şi necesitatile clientului, informează în timp clientii despre orice modificare sau îmbunătăţire a 

sistemelor IT pentru a evita cât mai mult posibil o latenţă în alte departamente de munca. 

Monitorizeaza şi rapoarteaza saptamanal statusul functionalitatii sistemelor IT şi intreprinde acţiuni pentru a le 

corecta, rezolva sau îmbunătăţi. Cere sprijin pentru probleme majore şi pentru a putea dezvolta si îmbunătăţi 

sistemele si standardele IT. 

Pastreaza contact direct cu departamentul IT de la Head Quarter pentru a primi sau pentru a dezvolta, ameliora, 

modifica orice standard HIRSCHMANN de sisteme IT şi de a cere sau oferi suport pentru orice fel de problema IT  

Este responsabil de soluţionarea problemelor IT în timp, fără întârzieri (Ticketing System), în conformitate cu 

cerinţele clientului . Informeaza clientul permanent despre rezultatele şi / sau soluţiile IT disponibile. 

Respecta cerinţele legale române, dreptul de autor , cerintele GDPR sau altele aplicate in HIRSCHMANN. 

Are autoritatea de a interveni la sistemele IT pe toata suprafata companiei, de a interveni la toate programele 

informatice sau de a restrictiona software-uri sau permisiuni in retea.  

   

Beneficii: Transport gratuit, tichete de masă, bonus anual de performanță, tichete 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 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 interes să te cunoastem. 


