LEONI – suntem peste 90,000 de angajați în peste de 30 de țări.
Lucrăm la aplicații de pionierat pentru transmiterea energiei și gestionarea datelor megatrend. Construim competențe inovatoare în domenii
precum electronica, tehnologia senzorilor, software și analiza datelor. Aducem în prim plan dezvoltarea electromobilității, conectivității și
conducerii autonome. Oferim oportunități pentru explorarea ideilor individuale, a creșterii personale și a realizărilor pentru promotori de inovație,
gânditori laterali și experți, într-un mediu de lucru care încurajează diversitatea și schimbul de cunoștințe.
Și căutăm persoane ca tine.
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Provocarea ta:
•
Asigură identificarea și trasabilitatea tuturor materialelor
•
Repartizează materialele aflate în stoc la secțiile de producție
•
Întreține stocurile în sistemul computerizat
•
Inventariază toate materialele
•
Verifică toate materialele în conformitate cu documentele însotitoare
•
Raporteză orice diferența șefului de echipă
•
Localizează toate materiale în zonele corespunzătoare
Cerințe:
•
Studii liceale
•
MS Office (Excel; Word; Power Point)
•
Adept al muncii în echipă
•
Abilităti de comunicare si organizare
•
Flexibilitate și adaptabilitate
•
Disponibilitate la program prelungit
•
Muncă în schimburi
Oferim:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Pachet salarial atractiv care presupune: salariu fix, tichete de masă și bonus anual de performanță
Pentru a sărbători evenimentele pe care le considerăm importante din an, acordăm Prime pentru Paște, concediu și Crăciun (însumând 1
salariu de încadrare), primă de 1 Iunie și diferite prime cu caracter social
Zile libere plătite de companie pentru prezență neîntreruptă la locul de muncă și zile suplimentare de concediu de odihnă acordate în
funcție de vechimea totală în muncă
Ca să răsplătim fidelitatea angajaților în cadrul companiei, avem un sistem de fidelizare, care presupune un spor intre 3% și 12% din
salariul de încadrare
Instruire profesională și programe de dezvoltare a carierei, iar în acest sens facilităm accesul la resurse care te fac un profesionist mai
bun. De exemplu, ai abonament lunar gratuit la una dintre cele mai mari biblioteci online, acces la cursuri online gratuite și planuri anuale
de instruire și dezvoltare.
Discounturi la produse și servicii Orange
Program de integrare cu o abordare mixtă de învațare(e-learning&instruire la locul de muncă), pentru a-ți facilita un start și o integrare
cât mai bună în cadrul echipei
Cantină în incinta fabricii
Transport în comun și parcare gratuite

LEONI procesează datele dumneavoastră într-un sistem informatic care este consecvent în cadrul companiei și care utilizează furnizori externi.
Prin trimiterea aplicației dumneavoastră, sunteți de acord cu această procedură. LEONI asigură respectarea protecției datelor.
* Oamenii de toate genurile sunt tratați în mod egal; Pentru simplificarea lingvistică și o mai bună înțelegere, în text se folosește doar forma
masculină.
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