
BEST IN THE WORLD AT PRODUCT REALIZATION
Plexus delivers optimized Product Realization solutions through a unique Product Realization Value Stream service model.
This customer-focused services model seamlessly integrates innovative product conceptualization, design,
commercialization, manufacturing, fulfillment and sustaining services to deliver comprehensive end-to-end solutions for
customers in the Americas, European and Asia-Pacific regions.
Plexus is the industry leader in servicing mid-to-low volume, higher complexity customer programs characterized by
unique flexibility, technology, quality and regulatory requirements. Award-winning customer service is provided to over
140 branded product companies in the Networking/Communications, Healthcare/Life Sciences, Industrial/Commercial
and Defense/Security/Aerospace market sectors.

Responsabilităţi principale:
•Depozitarea părţilor primite în diferite suporturi de depozitare folosind echipament de manevrare a
materialelor şi înregistrarea operaţiunilor atât pe hârtie cât şi în format electronic.
•Preluarea părţilor din depozitare conform cerinţelor JDEdwards.
•Verificarea şirurilor complexe alfa numerice comparându-le cu informaţiile din JDEdwards.
•Sarcini de reparare a pieselor primite şi înregistrarea operaţiunilor atât pe hârtie cât şi în format
electronic
•Efectuarea de sarcini generale de curăţenie pentru a menţine un mediu de lucru sigur. Sarcini de
curătenie generală şi 5S.
•Asimilează aptitudini necesare pentru post şi politicile şi procedurile companiei pentru a finaliza sarcinile
de rutină.
•Lucrează la sarcini de rutină, ce nu necesită luarea de decizii.
•De obicei primeşte instrucţiuni detaliate pentru sarcini.
•Trebuie să fie capabil să lucreze cu aplicaţiile software necesare.

Poziţie vacantă: Manipulant marfă
Departament: Materiale

Abilităţi şi studii
• Minim diplomă de absolvire a liceului sau echivalare
• Este necesară o experienţă de un (1) an.
• Trebuie să aibă cunostinte de bază şi aptitudini, să fie capabil să citească şi să scrie în engleză, precum şi

să aibă cunoştinţe de aritmetică.
• Trebuie să fie capabil să folosească în mod corect calculatorul şi cântarele

NE MÂNDRIM CĂ ÎI ANGAJĂM PE CEI MAI BUNI

Plexus Manufacturing Solutions
Bihor, Romania

www.plexus.com; 
jobs.ro@plexus.com
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