
Coordonator Productie (b)
Normă întreagă

Noul dumneavoastră loc de muncă

• Planificarea, introducerea, verificarea şi optimizarea proceselor de producţie în cadrul societăţii

• Susţinerea şi controlul societăţii din punctul de vedere tehnic al producţiei

• Verificarea utilizării corespunzătoare a utilajelor industriale de spălare şi călcare, a sortării
corespunzătoare a rufelor curate si murdare, a ȋmpachetării rufelor şi aşezarea pachetelor în
containere, controlul final complet al mărfii care pleacă către client

• Controlul permanent al standardului de calitate, al desfăşurării activităţii de către personalul din
secţie, al standardului de calitate şi randament; controale tehnice ale textilelor la materialele noi

• Ȋmpărţirea programelor de spălare în vederea pregătirii la timp şi în totalitate a livrărilor şi a
mobilizării personalului şi a maşinilor

Profilul dumneavoastră
• Studii superioare tehnice cu experienţă de muncă ȋn fabrică

• Vă face plăcere să lucraţi alături de alţi oameni şi aveţi experienţă anterioară ȋn coordonare echipe 
de minim 10 persoane

• Experienţă anterioară ȋn controlul calităţii, administrare de proiecte

• Daţi dovadă de angajament şi responsabilitate

• Cunoştinţe de Limba Germana

Oferim

• O instruire de calitate

• Un loc de muncă sigur într-o companie de familie de succes din Austria

• Primă Crăciun şi Paşte

• Bonuri de masă: 15 lei / zi lucrătoare

• Condiţii de muncă la standarde occidentale

• Beneficii: 

✓ uniforme de lucru date de către companie şi spălate de către companie

✓ vestiar cu duşuri

✓ sală de mese utilată

Sprijiniţi chiar de acum echipa noastră din Str. Petre P. Carp nr.17, Oradea.

Doriţi să depuneţi candidatura pentru acest loc de muncă? În acest caz, vă rugăm să ne contactaţi

telefonic la numărul de telefon 0259-405205.

Vă aşteptăm cu bucurie alături de noi!
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Veniţi la numărul #1

în domeniul serviciilor de spălare

articole textile în domeniul sanitar,

activitatea hotelieră şi restaurante, 

uniforme de lucru şi carpete lavabile!

Grupul Salesianer Miettex este o companie austriacă de familie, care a fost înfiinţată în urmă cu peste

100 de ani. Spălăm şi închiriem lenjerie şi articole vestimentare la nivelul maxim de calitate şi oferim

servicii extinse în acest domeniu. Sustenabilitatea, igiena şi sănătatea sunt foarte importante pentru noi.

Dezvoltăm permanent produse noi şi suntem liderul puternic de piaţă în Austria şi Europa Centrală, de

Sud şi Est.

SALESIANER MIETTEX SRL

Str. Petre P. Carp nr.17,

410605 Oradea salesianer.ro

CĂUTĂM ANGAJAŢI 
DE ÎNCREDERE  !


