Manufacturing Engineer
eXcent in lume:
•

Franta

Romania

USA

Mexic

Maroc

eXcent Romania, filiala locala a Grupului eXcent - grup de origine franceza, cu o prezenta
internationala in continua expansiune (Franta, Marea Britanie, Germania, Mexic, USA) - este
specializata in servicii de inginerie, proiectare, consultanta tehnica si managementul afacerilor in
procesul industrial.
Conceptor si integrator de solutii industriale, Grupul eXcent realizeaza proiecte pentru cei mai
mari actori din sectorul indutrial Aeronautic, Automotive, Feroviar, Energetic, Aparare, Spatial si
Naval.
Cei 600 de angajati eXcent creaza impreuna societatea eXcent de maine, gratie expertizei lor
din sectorul ingineriei industriale, care acopera intregul proces de productie: de la Conceptie,
Integrare si Mentenanta industriala la Echipamente de dezvoltare si cercetare, Lean
Manufacturing si Robotica, precum si serviciile transverse: Calitate, Supply chain si Achizitii.
Sunteti un inginer talentat?

Sunteti creativ, pasionat de inginerie si apreciati lucrul in echipa?

Atunci, echipa eXcent va asteapta!

eXcent este in cautarea de ingineri talenti si pasionati in toata Romania, oferind contracte pe
perioada nedeterminata sau stagii. Talentele cautate sunt profile tehnice de formatie in special
mecanica, dar si Talente cu dubla competenta in management de proiect si dezvoltare
comerciala.
600 de TALENTE repartizate in 11 locatii in Franta si 6 locatii internationale
La Rochelle Bordeaux Toulouse Figeac Bourges Nantes Saint-Nazaire Rennes Paris
Belfort Marignane Youngstown Casablanca Bucuresti Hambourg
Gratie politicii de recrutare si selectie exigente precum si a unei politici solide de formare continua
si integrare pe post, ne asiguram de faptul ca angajatii eXcent sunt experti polivalenti capabili de
a aduce proiectelor noastre un plus de valoare!
EU SUNT UN TALENT, EU APLIC!
In prezent suntem in cautarea unui MANUFACTURING ENGINEER (AUTOMOBILE).
Acesta va avea o formare profesionala de Inginer (BAC+3) si o experienta de minimum 1 an in
productie pe un post similar, preferabil in domeniul Automobile.
Candidatul ideal va fi proactiv, riguros, cu bune abilitati interpersonale, si va da dovada de spirit
de echipa si simt al raspunderii.
Alaturati-va unui grup cu un puternic angajament uman, in care profesionalismul, convivialitatea,
dinamismul si satisfactia clientului sunt garantele culturii noastre organizationale.
Sarcini si responsabilitati:
•
•
•
•
•
•

Participarea la ameliorarea continua a procesului
Definirea, prioritizarea și executarea sarcinilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor
proiectului (calitate, cost si deadline)
Analiza si escaladarea riscurilor și problemelor aparute pe parcursul productiei si
propunerea de solutii
Pregătirea rapoartelor, prezentărilor și documentației tehnice pentru utilizare internă și
pentru clienți
Aplicarea procedurile BOD, BOP, BOT și standardele de inginerie definite pentru a
executa activitățile proiectului
Participarea la implementarea unor noi procese / produse

•
•
•

Coordonarea reviziilor tehnice periodice cu furnizorii
Lucru cu SAP pentru introducerea si monitorizarea comenzilor
Cotarea costurilor eșantioanelor și participarea la comandarea noilor echipamente
(specificații tehnice, matricea de alegere, planificarea proiectului, validarea etapelor) etc

Cerinte :
•
•
•
•
•
•
•
•

Studii superioare de Inginerie, preferabil absolvent al facultatii Tehnologia Constructiilor
de masini, si o experienta de minim 1 an in productie, ideal in Industria Automobile
Cunoștințe tehnice de: citire si interpretare a desenelor de executie, piese prelucrate,
piese asamblate, control dimensional, tolerante
Cunoaștinte în inșurubare, sudare cu laser, tehnologii de inserție
Cunostinte in prelucrare sau măcinare: definirea uneltelor de tăiere sau de șlefuire,
programarea CN (Siemens 840D, Fanuc), înțelegerea măsurătorilor (metrologie),
înțelegerea desenelor tehnice
Cunoașterea instrumentelor de calitate: înțelegerea statisticilor de bază, capabilitatea,
FTQ, FTPR.
Cunoașterea instrumentelor de capacitate: Cycle time, OE, mentenanta preventivă,
mișcări ciclice și non-ciclice.
Cunoașterea instrumentelor de planificare: critical path, project milestones
Folosirea curenta a limbii engleze ; cunoasterea limbii franceze constituie avantaj

Postul este in Iasi, ROMANIA.
Beneficii:
•
•
•
•
•
•

Mediu de lucru performant, formare si dezvoltare continua a competentelor;
Angajatii nostri sunt parteneri ai managementului si suntem in cautarea de parteneri
talentati pe perioada nedeterminata;
Formare profesionala;
Remuneratie in concordanta cu responsabilitatile postului si competentele detinute;
Beneficii suplimentare atractive
si cel mai important: o echipa frumoasa!

EU SUNT UN TALENT, EU APLIC!

Asteptam candidatura dvs la adresa : alina.badea@excent.ro !

