Leoni este un furnizor global de produse, soluții și servicii de management al energiei și datelor în domeniul construcțiilor de autovehicule
și alte industrii. Portofoliul său de produse și servicii cuprinde fire, fibre optice, cabluri standard, cabluri speciale, sisteme de cabluri,
precum și produse și servicii inteligente. Un partener inovator și furnizor de soluții complexe, Leoni oferă clienților săi d ezvoltare stabilă
și expertiză sistemică. Grupul de firme Leoni AG are peste 88.000 de angajați în 31 de țări și a realizat în 2017 vânzări con solidate de
4,9 miliarde de euro. LEONI a intrat pe piața din România in anul 1999 odată cu deschiderea primei fabrici WSD (Wiring Systems
Division) la Arad. Au urmat fabricile din Bistrița (2002) și Pitești (2005), iar ulterior au fost deschise fabricile satelit din Beiuș, Luduș,
Marghita și Bumbești-Jiu. În anul 2016, a fost înființat primul Shared Service Center LEONI (SSC) în Cluj-Napoca. Cu peste 17.000 de
angajați la sfârșitul anului 2017, LEONI este unul dintre cei mai mari angajatori din România.
w w w.leoni.ro
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Monitorizează trasabilitatea echipamentului comandat și ia măsurile necesare;
Monitorizează validarea configurației/specificatiilor pentru materialele trimise pentru aprobarea calității;
Monitorizează corectitudinea și respectarea planului de punere în funcțiune a echipamentelor / uneltelor și ia măsurile necesare;
Asigura suport in negocierile cu furnizorii pentru achiziționarea de alte produse;
Selectează echipamentul optim / adecvat pentru procesele specifice conform standardelor ;
Centralizează documentația pentru comanda echipamentelor și o trimite către Achizitii(inițiază comanda) ;
Centralizează mostre de la solicitant și trimite pachete către furnizorii de echipamente pentru achiziționarea de echipamente de
producție;
Coordonează și desfășoară activități de punere în funcțiune a echipamentelor standard de producție în strânsă relație cu celelalte
departamente;
Coordonează și desfășoară activități pentru lansarea în producție a unei configurații noi de materiale pe echipamentele de
producție;
Oferă feedback cu privire la comanda, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor către clienți (departamente interne) ;
Efectuează analize tehnice pentru reclamațiile clienților;
Efectuează activități pentru identificarea cauzelor deviatilor de proces și căută soluții.
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Studii superioare tehnice (profil automatica si calculatoare; electronica, telecomunicatii si tehnologia informatiei);
MS-Office(Word, Excel) nivel mediu;
Limbaj de programare PLC, Visual Basic, Autohotkey, TIA Portal;
Cunostinte de proiectare Soldiw orks si Autocad;
Interpretare scheme electrice si de proiectare;
Limba engleza si/sau germana, nivel mediu;
Simt organizatoric, abilitati de comunicare, de negociere;
Capacitate de lucru in echipe pluridisciplinare;
Spirit de analiza si sinteza;
Disponibilitate la program prelungit.

LEONI proceseaza datele dumneavoastra intr-un sistem informatic care este consecvent in cadrul companiei si care utilizeaza furnizori
externi. Prin trimiterea aplicatiei dumneavostra, sunteti de acord cu aceasta procedura. LEONI asigura respectarea protectiei datelor.

LEONI Bistrita | Resurse Um ane - Recrutare
Drumul Tarpiului Nr. 24, 420062 · Bistrita ·
Telefon +40 (0) 263-201-208 ; 0263 201 211 ; 0263 201 128
email: recrutare.bistrita@leoni.com

