
 
Rolul de Ajutor Electrician/ Montator Tablouri Electrice este

important în echipa de Producție Tehnoelectric! Acesta
presupune ASAMBLAREA și MONTAREA aparatelor de
distribuție și control al electricității ( tablourile electrice).

 
După training, vei avea autonomie să îți pregătești piesele și să le

asamblezi după o schemă electrică, astfel încât să realizezi un
tablou electric, personalizat, după cerințele clientului.

 

angajăm

AJUTOR ELECTRICIAN/ MONTATOR TABLOURI ELECTRICE

CONTACT
021 352 9534 Şoseaua Bucuresti-Urziceni Nr. 63B, DN2, km 14,

 Afumaţi,

Descrierea companiei:
Fondată în 1994, Technoelectric este o companie românească de automatizare și integrare a sistemelor pentru proiecte complexe prin executarea de

aplicații creative, inovatoare și eficiente în domeniul frigorific și electric.
În prezent, Technoelectric și-a consolidat poziția de lider în domeniul sistemelor de automatizări în industria frigului pe piața din România. În ceea ce
privește expertiza internațională, cei peste 10 ani de coordonare și implementare a proiectelor în diverse industrii au atras după sine recunoașterea

companiei ca fiind una de încredere.
Una dintre valorile noastre este aceea că oamenii sunt cei mai importanți și ne mândrim cu faptul că avem mereu grijă de echipele noastre, indiferent

de perioadele prin care trecem. De aceea, unii dintre colegii noștri s-au alăturat companiei încă de la începutul ei și au rămas până în prezent,
contribuția lor fiind una esențială.

Technoelectric este locul în care un profesionist își va îmbunătăți mereu cunoștințele, va putea inova și va avea primi tot sprijinul de care va avea
nevoie în contestarea status quo-ul pentru a găsi noi soluții și a contribui la dezvoltarea durabilă a companiei.

 
Candidatul ideal:
Dedicat(ă), cu simț al răspunderii pentru munca ta,

Dedicat(ă), cu simț al răspunderii pentru munca ta,

Dornic(ă) să înveți ceva nou și să evoluezi profesional,

  Cu idei noi de îmbunătățire și cu spirit de echipă,

    Cu/ fără experiență în domeniu.

Descrierea jobului:

Pregătirea pieselor de asamblat în tablou ( conectori, siguranțe, cabluri, etc),

Responsabilitățile tale:

Oferta noastră:

Program 7 - 15,30 ( de luni până vineri),

Asigurare transport cu mașinile firmei sau decont transport, dacă e cazul.

Tichete de masă ( 20 lei/zi).
Tichete de vacanță 2250 lei/an,

Acces la cursuri interne sau de calificare, dacă vei dori,

Alte beneficii (despre care îți vom povesti la interviu).

Ctirea cu atenție a schemei electrice ( verificare poziții, etichete),
Montarea pieselor în tabloul electric și fixarea elementelor (cu bormașina).

Pregătirea tabloului pentru livrare către client.

Te invităm să iei legătura cu noi, direct, prin emailul nostru oficial și vom fi bucuroși să te cunoaștem cât mai curând! Ne poți suna și la birou, să-ți programezi
vizita în producție și să ne vezi în acțiune!

hello@technoelectric.ro 

https://afumati.cylex.ro/

