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LEONI este un furnizor global de produse si solutii pentru gestionarea energiei si a datelor in sectorul auto si alte industrii. Lantul valoric cuprinde 

fire, fibre optice, cabluri standardizate, cabluri speciale si componente aferente realizate prin intermediul sistemelor de cablare dezvoltate la 

comanda, precum și servicii. In calitate de partener de inovatie si furnizor de solutii, LEONI isi sustine clientii cu dezvoltare accentuata si expertiza 

in sisteme. Grupul de companii listat pe piata are 100.000 de angajati in 30 de tari, generand vanzari consolidate in valoare de 4.1 miliarde euro 

in 2020. 
 

Cautam persoane ca tine 

Magaziner (m/f/d) 
Poziții disponibile: 10 | Recrutare Internă | Recrutare Externă 
 

Sarcinile tale: 

• Asigură identificarea și trasabilitatea tuturor materialelor 

• Repartizează materialele aflate în stoc la secțiile de producție 

• Întreține stocurile în sistemul computerizat   

• Inventariază toate materialele 

• Verifică toate materialele în conformitate cu documentele însotitoare 

• Raporteză orice diferența șefului de echipă 

• Localizează toate materiale în zonele corespunzătoare 
 

Competentele tale: 

• Studii liceale 

• MS Office (Excel; Word; Power Point) 

• Adept al muncii în echipă 

• Abilităti de comunicare si  organizare 

• Flexibilitate și adaptabilitate 

• Disponibilitate la program prelungit 

• Muncă în schimburi 

 

Oferta noastra:  

• Pachet salarial atractiv care presupune: salariu fix, tichete de masă și bonus anual de performanță 

• Pentru a sărbători evenimentele  pe care le considerăm importante din an, acordăm Prime pentru Paște, concediu și Crăciun (însumând 1 

salariu de încadrare), primă de 1 Iunie și diferite prime cu caracter social 

• Zile libere plătite de companie pentru prezență neîntreruptă la locul de muncă și zile suplimentare de concediu de odihnă acordate în 

funcție de vechimea totală în muncă 

• Ca să răsplătim fidelitatea angajaților în cadrul companiei, avem un sistem de fidelizare, care presupune un spor intre 3% și 12% din 
salariul de încadrare 

• Instruire profesională și programe de dezvoltare a carierei, iar în acest sens facilităm accesul la resurse care te fac un profesionist mai 

bun. De exemplu, ai abonament lunar gratuit la una dintre cele mai mari biblioteci online, acces la cursuri online gratuite și planuri anuale 

de instruire și dezvoltare. 

• Discounturi la produse și servicii Orange 

• Program de integrare cu o abordare mixtă de învațare(e-learning&instruire la locul de muncă), pentru a-ți facilita un start și o integrare 

cât mai bună în cadrul echipei 

• Cantină în incinta fabricii 

• Transport în comun și parcare gratuite 
 

Urmatorii pasi?   

Aplica online. Asteptam cu nerabdare sa te intalnim. 

Online: www.leoni.ro   sectiunea Joburi & Cariere 
 

Leoni Bistrita 

Olimpia Lucuta, Departamentul de Resurse Umane, +40 (0) 263-201.204 
 

* Oamenii de toate genurile sunt tratați în mod egal; Pentru simplificarea lingvistică și o mai bună înțelegere, în text se folosește doar  forma 

masculină.  

LEONI proceseaza datele dumneavoastra intr-un sistem informatic care este consecvent in cadrul companiei si care utilizeaza furnizori externi. 

Prin trimiterea aplicatiei dumneavoastra, sunteti de acord cu aceasta procedura. LEONI asigura respectarea protectiei datelor 

http://www.leoni.ro/
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LEONI este un furnizor global de produse si solutii pentru gestionarea energiei si a datelor in sectorul auto si alte industrii. Lantul valoric 

cuprinde fire, fibre optice, cabluri standardizate, cabluri speciale si componente aferente realizate prin intermediul sistemelor de cablare 

dezvoltate la comanda, precum si servicii. In calitate de partener de inovatie si furnizor de solutii, LEONI isi sustine clientii cu dezvoltare 

accentuata si expertiza in sisteme. Grupul de companii listat pe piata are 100.000 de angajati in 30 de tari, generand vanzari consolidate in 

valoare de 4.1 miliarde euro in 2020. 
 

Cautam persoane ca tine. 
 

Tehnician Mentenanță (m/f/d) 
Poziții disponibile: 4| Recrutare Internă | Recrutare Externă 
 

Sarcinile tale: 

• Execuția sistematică a intreținerii echipamentelor tehnice în conformitate cu planul de mentenanță; 

• Asigurarea reglajului de bază al echipamentelor; 

• Instalarea mașinilor / utilajelor; 

• Reducerea timpului de intrerupere prin asigurarea service-ului în timp util; 

• Efectuarea necesarului privind piesele de schimb pentru echipamentele tehnice din dotare și actualizarea periodică în funcție de 

necesități; 

Competentele tale: 

• Studii: liceu / școală profesională cu profil tehnic 

• Adept al muncii in echipa; 

• Experiența minim 1 an in domeniu; 

• Cunoștințe de operare pe calculator (avantaj); 

• Program în schimburi 
 

Oferta noastra:  

• Pachet salarial atractiv care presupune: salariu fix, tichete de masă și bonus anual de performanță 

• Pentru a sărbători evenimentele  pe care le considerăm importante din an, acordăm Prime pentru Paște, concediu și Crăciun 

(însumând 1 salariu de încadrare), primă de 1 Iunie și diferite prime cu caracter social 

• Zile libere plătite de companie pentru prezență neîntreruptă la locul de muncă și zile suplimentare de concediu de odihnă 

acordate în funcție de vechimea totală în muncă 

• Ca să răsplătim fidelitatea angajaților în cadrul companiei, avem un sistem de fidelizare, care presupune un spor intre 3% și 12% 

din salariul de încadrare 

• Instruire profesională și programe de dezvoltare a carierei, iar în acest sens facilităm accesul la resurse care te fac un profesionist 

mai bun. De exemplu, ai abonament lunar gratuit la una dintre cele mai mari biblioteci online, acces la cursuri online gratuite și 

planuri anuale de instruire și dezvoltare 

• Discounturi la produse și servicii Orange 

• Program de integrare cu o abordare mixtă de învațare (e-learning & instruire la locul de muncă), pentru a-ți facilita un start și o 

integrare cât mai bună în cadrul echipei 

• Cantină în incinta fabricii 
 

 

Urmatorii pasi?  

Aplica online. Asteptam cu nerabdare sa te intalnim. 

Online: www.leoni.ro   sectiunea Joburi & Cariere 
 

Leoni Bistrita 

Gena Gheorghiu, Departamentul de Resurse Umane, +40 (0) 263-201.211 
 

* Oamenii de toate genurile sunt tratați în mod egal; Pentru simplificarea lingvistică și o mai bună înțelegere, în text se folosește doar  

forma masculină. 

LEONI procesează datele dumneavoastră într-un sistem informatic care este consecvent în cadrul companiei și care utilizează furnizori 

externi. Prin trimiterea aplicației dumneavoastră, sunteți de acord cu această procedură. LEONI asigură respectarea protecției datelor.  

http://www.leoni.ro/

