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: 2| 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
•

Diploma / atestat de tehnician in instalatii electrice

•
•
•
•

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.

[Internal]

LEONI – suntem peste 90,000 de angajați în peste de 30 de țări.
Lucrăm la aplicații de pionierat pentru transmiterea energiei și gestionarea datelor megatrend. Construim competențe inovatoare în domenii
precum electronica, tehnologia senzorilor, software și analiza datelor. Aducem în prim plan dezvoltarea electromobilității, conectivității și
conducerii autonome. Oferim oportunități pentru explorarea ideilor individuale, a creșterii personale și a realizărilor pentru promotori de
inovație, gânditori laterali și experți, într-un mediu de lucru care încurajează diversitatea și schimbul de cunoștințe.
Și căutăm persoane ca tine.

Administrator de Sistem / IT System Administrator (m/f/d)
Poziții disponibile: 1 | Recrutare Internă | Recrutare Externa

Provocarea ta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asigura funcționalitatea și menținerea fiabilității, flexibilității și eficienței sistemelor informatice de telecomunicații
Îndeplinește, în timp util, obligațiile legale ale companiei pentru sisteme precum licențierea și Legea privind protecția datelor
Menține mediul de calcul prin identificarea cerințelor sistemului, instalarea de upgrade-uri, monitorizarea performanței sistemului
Menține intreruperile sistemelor la un nivel minim și toate sistemele care rulează la standardul corespunzător
Asigură primul nivel de suport pentru locație
Asigură și coordoneaza programe de imbunătățire în concordanță cu cerințele de business
Propune și implementează soluții de rezolvare a problemelor prin intermediul unor analize periodice documentate
Asigură managementul (inventar) echipamentelor IT din organizație
Respectă și asigură confidențialitatea datelor

Cerințe:
•
•
•
•
•
•

Diplomă studii superioare (tehnic / IT);
Limba Engleză - fluent; Limba Germană constituie un avantaj;
Minim 5 ani de experiență IT (software sau hardware);
Abilități bune de comunicare, prezentare și moderare;
Abilitatea de a ghida și instrui alte persoane;
Experiență interculturală (echipă internațională) constituie un avantaj.

Oferim:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Pachet salarial atractiv care presupune: salariu fix, tichete de masă și bonus anual de performanță
Program de lucru flexibil și posibilitatea de a lucra Home Office
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.

Dacă ești interesat de acest post, vino cu aplicația internă semnată de către superior la departamentul Resurse Umane sau trimite-o pe mail
responsabilului de recrutare. Atașează un CV și o scrisoare de intenție acestei aplicații pentru a-ti susține candidatura. Aplicațiile incomplete sau care
nu corespund profilului postului nu vor fi considerate valide.
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.
* 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 Bistrița | Managementul Resurselor Umane - Recrutare
Drumul Tărpiului Nr. 24, 420062 · Bistrița · In atentia d-nei Anamaria Pop
Telefon +40 (0) 263-201.207
email: anamaria.pop@leoni.com Online: www.leoni.ro

[Internal]

