
Grupul HEMA este o companie interna ional  cu sediul în Germania lâng  Frankfurt.  
Ca o companie administrat  de o familie i ac v  la nivel interna ional, suntem una dintre  
adresele de top pentru dezvoltarea, fabricarea i comercializarea sistemelor de protec ie i de 
prindere în domeniul ingineriei mecanice i a instala iilor. 
Pentru a ne consolida echipa din România, c ut m un proiectant (m/f/d) pentru sediul nostru 
de produc ie din Arad cât mai curând posibil. 

Sarcinile tale 
•     Crearea independent  de construc ii i documente de construc ie în conformitate cu speci ca iile clientului 
•     Veri carea documentelor de comand  în ceea ce prive te fezabilitatea tehnic  
•     Înregistrarea e an oanelor clien ilor i crearea speci ca iei piesei, dac  este necesar i la fa a locului 
      la client 
•    Examinarea i controlul documentelor de desen, clari carea i acordul documentelor de construc ie cu 
      clien ii interni i externi 
•     Suport cali cat, sfaturi i cooperare de la / cu clien ii i în toate întreb rile construc ve 
•    Elaborarea speci ca iilor pentru asamblare, construc ie 
•    Sprijin pentru crearea de documente de lucru, în special cu liste de piese i planuri de lucru 
 

Cali carea ta 
•     Proiectant sau inginer cu experien  profesional  în domeniul construc iilor cu sisteme CAD  
       (de preferin  SolidEdge) 
•    Experien  în prelucrarea tablelor, specializare: inginerie mecanic  
•    Munc  orientat  c tre obiec ve, în mp u l i independent , 
•    Echip  înalt  i abilit i de comunicare 
•     Cuno n e bune MS O ce, experien  în lucrul într un sistem ERP (ProAlpha) 
•    German  i englez  bine scrise i vorbite 
   

Va convine? Atunci aplica i acum! 
V  rug m s  trimite i cererea dvs. la Andrea Pop, preferabil prin e mail la andrea.pop@hema group.com.   
A tept m cu ner bdare s  primim cererea dvs.!

S.C. Advantage HEMA Innovation Technologies S.R.L. 
Zona Ind. Vest, STR.III, NR.10 
300375 Arad, Romania 
www.hema-group.com

Proiectant (m/f/d) 
in domeniul proiectare / dezvoltare in Arad


