
The HEMA Group is an international company with headquarters in Germany near Frankfurt. As a family-
run and internationally active company, we are one of the top addresses for the development, manufacture 
and marketing of protection and clamping systems in the field of mechanical and plant engineering. 
To strengthen our team in Romania - Arad we are looking for a production planner (m / f / d) for our  
production site as soon as possible.   
The Function »Production planner« is responsible for planning, ensuring and controlling an effective and 
efficient production to ensure a smooth flow of the production orders in order to meet delivery dates 
agreed with customers and optimize inventories. 

We are looking for the next possible entry date: 
Production planner (m/f/d) 

Location Arad, Romania 

Your tasks 
•  Confirmation to the customer and checking the delivery date/term depending on the availability of capacity and  
    materials; 
•  Integrated creation and checking of a feasible production plan for raw materials and processes; 
•  Checking the parts if they are feasible and reliable to produce; 
•  Checking of resources & resource groups in production for capacity availability; 
•  Release of production work orders, printing and sorting to production by departments; 
•  Monitor inventory levels for corresponding WIP material; 
•  Collaborate with the departments of production, engineering, purchasing, quality, sales and human resources to  
    resolve interdepartmental activities. 
 
Your qualification 
•  Bachelor's Degree 
•  Production Planning knowledge and experience 
•  ERP knowledge 
•  Excel - intermediate or advanced knowledge (Microsoft Office package) 
•  Technical drawing knowledge is an advantage (sheet metal parts) 
•  English – advanced level (German – advanced level is an advantage)  
•  Strong analytical and problem-solving skills 
•  Excellent organizational and time management skills 
•  Effective communication skills 
 
What we offer 
•  Production bonus (depending on the company's performance) 
•  Private medical insurance; 
•  Transport provided by the company; 
•  Meal vouchers from the first day of work 
•  Vacation bonus, Easter and Christmas holidays 
•  Flexible work policy (Home office x hours / Month) 
•  Extensive training in the areas of responsibility 
•  A sustainable, pleasant and good work environment 
 
Do you suit us? Then apply now! 
Please send your application to Monica Veliciu, preferably by email to monica.veliciu@hema-group.com.  
 
We look forward to receiving your application! 
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Grupul HEMA este o companie internațională cu sediul în Germania lângă Frankfurt. Ca o companie administrată 
de o familie și activă la nivel internațional, suntem una dintre adresele de top pentru dezvoltarea, fabricarea și 
comercializarea sistemelor de protecție și de prindere în domeniul ingineriei mecanice și a instalațiilor. 
Pentru a ne consolida echipa din România - Arad, căutăm un planificator de producție (m / f / d) pentru sediul 
nostru de producție, cât mai curând posibil. Funcția »Planificator de producție« este responsabilă de planificarea, 
asigurarea și controlul unei producții eficiente pentru a asigura un flux fluid al comenzilor de producție pentru 
a respecta datele de livrare convenite cu clienții și a optimiza stocurile. 

Căutăm următoarea dată posibilă de intrare: 
Planificator de producție  (m/f/d) 

Locație Arad, România 

Sarcinile tale 
•  Verifică și confirmă clientului data/termenul de livrare în funcție de disponibilitatea capacității și materialelor; 
•  Crearea integrată în sistem și verificarea unui plan de producție fezabil pentru materii prime și procese; 
•  Verificarea pieselor dacă sunt fezabile și fiabile de produs; 
•  Verificarea resurselor și a grupurilor de resurse în producție pentru disponibilitatea capacității; 
•  Eliberarea comenzilor de lucru câtre producție, tipărire și sortare pe departamente; 
•  Monitorizarea nivelurilor de inventar pentru materialele (WIP) corespunzătore; 
•  Colaborează cu departamentele de producție, inginerie, achiziții, calitate, vânzări și resurse umane pentru rezolvarea  
    activităților interdepartamentale. 
 
Calificarea ta 
•  Studii superioare; 
•  Cunoștințe și experiență în planificarea producției 
•  Cunoștințe ERP 
•  Excel - cunoștințe intermediare sau avansate (pachetul Microsoft Office) 
•  Cunoștințe de desen tehnic reprezintă un avantaj (piese din tablă) 
•  Limba Engleză – nivel avansat (Germană – nivel avansat reprezintă un avantaj) 
•  bilități puternice analitice și de rezolvare a problemelor 
•  Excelente abilități organizatorice și de gestionare a timpului 
•  Abilități de comunicare eficientă 
 
Vă oferim 
•  Bonus de producție (în funcție de performanța companiei) 
•  Aisgurare medicală privată 
•  Transport asigurat de companie 
•  Tichete de masă din prima zi de muncă în valoare de 30RON/zi 
•  Primă de concediu, Sărbători Pascale și Crăciun  
•  Politică de lucru flexibilă (Home office x ore / Lună) 
•  Pregătire extinsă în domeniile de responsabilitate 
•  O echipă tânără și un mediu de lucru sustenabil, plăcut și bun 
 
 
Va convine? Atunci aplicați acum! 
Vă rugăm să trimiteți cererea dvs. la Monica Veliciu, preferabil prin e-mail la monica.veliciu@hema-group.com. 
 
Așteptăm cu nerăbdare să primim cererea dvs.
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