
 
 
INGINER MECANIC 
 

Nouă, la HS Timber Productions, ne place să privim ce facem din mai multe perspective. Ceea ce ne 
permite să fim mereu atenţi la oportunităţi noi și la soluţii inovatoare pentru viitor. Ca să ne asigurăm 
că toate acestea vor continua, căutăm oameni care vor să înfăptuiască lucruri măreţe, să se dezvolte 
și să-și construiască un viitor alături de noi. 
 
Ce facem? Cu mai mult de 3.100 de angajaţi în Germania, Austria și România, prelucrăm lemnul la cele 
mai înalte standarde industriale și aprovizionăm clienţi din întreaga lume. 
 

Responsabilităţi 
▪ Planifică și urmărește activitatea de întreținere perioadică a utilajelor din producție; 
▪ Planifică și asigură derularea reviziilor periodice ale utilajelor din producție; 
▪ Verifică starea tehnică a utilajelor si depistează cauza disfuncționalității; 
▪ Controlează și verifică instalarea, modul de operare, de întreținere și de reparare al masinilor si 

echipamentelor pentru a se asigura că acestea sunt instalate și funcționează conform specificațiilor 
tehnice; 

▪ Găsește soluții pentru utilizarea rațională a tuturor resurselor de care dispune și de reducerea 
consumurilor energetice; 

▪ Aplică cerințele legale în vigoare în ceea ce priveste normele ISCIR, de securitate și sănătate în 
muncă; 

▪ Promovează și menține relații de colaborare și comportament decent în cadrul departamentului și a 
companiei. 

 

    Cerinţe 
▪ Studii superioare profil tehnic (mecanică/electronică/electrotehnică/automatizări); 
▪ Cunoștințe de limba engleză; 
▪ Cunoştinţe medii ale pachetului Microsoft Office;  
▪ Atenție la detalii și acuratețe a datelor în activitatea zilnică. 

 

    Beneficii 
▪ Salariu atractiv; 
▪ Primă de Crăciun; 
▪ Tichete de masă;  
▪ Asigurare privată de sănătate;  
▪ Oportunități de dezvoltare profesională; 
▪ Mediu de lucru motivant. 

 
Sună interesant?  

 
▪ Vino să discutăm, în fiecare marţi și joi,  în intervalul 9:00 – 15:00, la fabrica noastră din 

Rădăuţi, strada Austriei, nr. 1 
 
▪ Pentru mai multe detalii ne poţi contacta la numărul de telefon 0372 303 358 sau jobs@hs.ro  

Alătură-te echipei  noastre! 

HS Timber Productions  


