
 
Anunț de angajare 

- maistru prelucrări mecanice - 
 
 

   

1 Post disponibil Maistru prelucrări mecanice 
 

2 Compania 
Domeniu de activitate 
Departament 
Posturi disponibile 
Oraș 
Tip job 
 
Nivel carieră 
Limbi străine 

Icpe 
Inginerie electrica, Energie 
Mașini electrice speciale 
1 
București 
Full time 
Perioadă nedeterminată 
Experiență minima de 3 ani într-un post similar 
Engleză / nivel conversațional 
 

   

3 Responsabilități -  Asigură aprovizionarea cu desene, fişe tehnologice şi alte documentaţii tehnice, 
scule, dispozitive şi aparate de măsură şi control necesare executării şi verificării 
lucrărilor, operaţiilor, produselor şi serviciilor  
-  Realizează graficele de lucru la termenele prevăzute  
-  Supraveghează executarea operaţiilor pe întreg timpul desfăşurării lucrărilor  
-  Asigură utilizarea cu randament maxim a utilajelor, maşinilor şi instalaţiilor, 
prevenirea şi eliminarea întreruperilor sau deficienţelor în funcţionarea acestora  
-  Urmăreşte executarea lucrarilor in conformitate cu cerintele proiectului de 
executie, prevederile normelor tehnice si prevederile normelor de securitate si 
sanatate in munca si situatii de urgenta  
-  Stabileşte necesarul de resurse (materiale, echipamente, personal) pe baza 
planului de executie  
-  Instruieşte pe subalterni asupra modului de realizare a lucrărilor, se implică în 
executarea directă a unor operaţii sau manevre cu grad de dificultate ridicat, până 
la însuşirea acestora de către subordonaţi  
-  Urmăreşte îndeplinirea sarcinilor de muncă pe fiecare executant şi pe întreaga 
formaţie precum şi raportarea operativă către şeful ierarhic a stadiului realizării 
graficului de lucrări  
-  Participă direct la realizarea unui anumit volum de produse sau lucrări, prin 
executarea unor operaţii complexe, lucrări de montaj, întreţinere, reparaţii, reglaje 
şi manevre ale utilajelor  
-  Asigură calitatea lucrărilor executate în cadrul formaţiei sale de lucru  
-  Asigură folosirea completă a zilei de muncă de către toţi subordonaţii  
-  Participă la activitatea de normare operativă a muncii  
-  Răspunde de executarea la timp şi de calitatea lucrărilor încredinţate  
-  Realizează programarea concediilor de odihnă, ţinând seama de necesităţile 
societăţii şi interesele personalului, cu respectarea normelor legale  
-  Efectuează instruirea la locul de muncă şi periodică pe linia de securitate şi 
sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă, personalului din subordine  
-  Stabileşte şi coordonează respectarea normelor de siguranţă a muncii, orarului 
de muncă şi necesarului de materiale  
-  Asigură dotarea cu echipament de lucru si protectie adecvat pentru toti lucratorii 
in subordine 
 

4 Cerințe -  Studii medii – Şcoala Tehnică de Maiştri 
-  Studii superioare de profil  
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