Grupul Saint-Gobain oferă oportunităţi de carieră excelente, un mediu de lucru deschis și antrenant, în echipe
cu adevăraţi profesioniști. De peste 350 de ani, Saint-Gobain își sprijină angajaţii cu programe de dezvoltare
a aptitudinilor, platforme de instruire și multe alte beneficii pentru construirea unei cariere de succes.
Fie că vorbim despre ingineri, tehnicieni, economiști sau specialiști în alte domenii, angajaţi cu experienţă
sau aflaţi la început de drum, echipele noastre au ca obiectiv crearea unor spaţii de locuit minunate și
îmbunătăţirea vieţii de zi cu zi, prin dezvoltarea de produse și soluţii inovatoare în domeniul construcţiilor
sustenabile.
Apropierea faţă de clienţi, implementarea excelenţei operaţionale, atenţia acordată calităţii produselor și
serviciilor, agilitatea, antreprenoriatul și abilitatea de a inova constituie punctele forte ale angajaţilor SaintGobain.

Saint-Gobain – Making The World A Better Home

Pentru fabrica noastră din Ploieşti, Saint-Gobain recrutează
Inginer automatist

Responsabilităţi






Întreţine şi operează eficient şi sigur toate echipamentele electronice existente în ariile de
producţie şi ale utilităţilor (setărilor specifice) pentru a asigura o funcţionare continuă a
procesului de producţie şi rezolvă în cel mai scurt timp posibil defectele accidentale de natură
electrică şi electronică.
Efectuează mentenanţa echipamentelor electrice şi electronice pentru toate maşinile din
fabrică.
Detectează şi rezolvă într-o perioadă optimă de timp defectele accidentale ale
echipamentelor.
Este implicat în proiecte specifice privind modernizarea şi instalarea, îmbunătăţirea sau
reînnoirea unor echipamente din producţie sau setări specifice ale echipamentelor.

Cerinţe






Absolvent studii superioare cu profil electric (Automatică, Electromecanică, Electrotehnică)
Cunostinţe teoretice despre programarea automatelor programabile
Abilităţi de rezolvare a problemelor
Abilităţi de comunicare şi muncă în echipă
Limba engleză nivel mediu.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon 0244 511 026
sau ne puteţi scrie pe adresa HRIsoverRO@saint-gobain.com.
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