FABRICA DE ECHIPAMENTE INDUSTRIALE
ANGAJEAZĂ
OPERATOR CNC

PROGRAMATOR CNC

Cerințe:

Cerințe:

-

-

-

Absolvent de Facultate;
Cunostințe despre regimuri de așchiere:
Cunoștințe despre tipurile de mașini unelte folosite
în procesele de prelucrări mecanice, parametri și
regimuri de funcționare;
Cunoștinte despre materialele uzuale supuse
procesului de prelucrare (în special despre
oțeluri);
Cunoștinte despre sculele așchietoare;
Cunoștinte despre metode și dispozitive de
prindere și centrare a pieselor/semifabricatelor;
Cunoștine temeinice de desen tehnic;
Cunoștinte teoretice și practice în utilizarea
instrumentelor de măsurare;
Avantaj
pentru
cunoștinte
din
domeniul
programarii Mașinilor CNC

-

-

-

-

INGINER MECANIC TEHNOLOG

Cunostinte in domeniul programarii masinilor
CNC;
Cunoștințe de utilizare PC, în domeniul fabricatiei
asistate de calculator (CAM) si al proiectării
asistate (CAD);
Cunostinte de lucru cu programele: AUTODESK
POWERMILL si AUTODESK FUSION;
Cunostintele tehnice necesare interpretarii corecte
a conditiilor impuse in documentatia tehnică de
execuţie;
Atenție la detalii, capacitate de optimizare,
evaluare rapidă si anticipare a procesului
tehnologic.
Capacitate de insusire rapida a procedurilor
specifice de lucru.
Limba engleza - nivel mediu.

SPECIALIST MARKETING /ASISTENT
COMERCIAL

Cerințe:

Cerințe:

- Absolvent de Facultate mecanică, preferabil secția
TCM sau MU;
- Cunostinte de proiectare tehnologică și în general
cunoștințe legate de aplicațiile practice în domeniul
ingineriei și tehnologiei;
- Cunoștințe despre prelucrarea pe Mașinile unelte CNC,
parametrii și regimuri de funcționare, planificare și
norme de timp;
- Cunoștinte avansate de desen tehnic, control și
toleranțe, studiul materialelor;
- Abilitate de asimilare și adaptare rapida la o dotare
tehnologică existentă;
- Cunoștinte de operare pe calculator Office (Word,
Excel, Access);
- Cunoasterea programelor de CAD/CAM (preferabil
cele de la Autodesk) constituie avantaj.

-

-

Absolvent de Facultate, preferabil specializarea
Inginerie economică, marketing;
Cunostințe de marketing, economie, tehnici de
comunicare;
Foarte bune abilități de comunicare în domeniul
business;
Abilitați de negociere și persuasiune;
Creativitate: capacitatea de a veni cu idei originale
și de a construi pe baza acestora în scopul
dezvoltării
Cunostinte operare PC - Word, Excel;
Limba engleza - nivel avansat.

Se oferă:
•
•
•
•

Mediu de lucru dinamic și profesional
Posibilitatea de dezvoltare a carierei
Traininguri tehnice
Condiții de munca la cele mai înalte standarde

Cei interesați vor putea depune un CV la sediul firmei din Comuna Verești, nr. 27 Bis, Județul Suceava, sau
îl pot trimite prin e-mail la adresa: office@symmetricatech.ro.
Informații la tel: 0230/707.880 sau 0740/090.358

Website: www.symmetricatech.ro
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