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.

NE MÂNDRIM CĂ ÎI ANGAJĂM PE CEI MAI BUNI
Poziţie vacantă: Operator SMT
Departament: Producţie
• Inspectează componentele pentru a se asigura că toate maşinile plasează corect piesele în locul potrivit
al ansamblului. Verifică dacă polaritatea şi înregistrarea componentelor sunt în acord cu instrucţiunile.
• Verifică dacă sunt încarcăte corect programele maşinii
• Măsoară înălţimea pastei de lipire de pe circuitul imprimat pentru a se asigura că este aplicată cantitatea
potrivită de pastă în timpul desfasurarii procesului de imprimare cu pastă.
• Schimbă componentele din feeder
• Selectează componentele potrivite ale feeder-ului pentru a se asigura că maşina operează corect.
• Rezolvă eventualele probleme legate de feeder care ar putea aparea în timpul activitatii de producţie
• Verifică componentele din maşină pentru a confirma dacă valorile sunt corecte astfel încât începerea
productiei de montare pe suprafata să fie permisă
• Ocazional, aşează manual componentele ce nu pot fi plasate de maşină, pentru a permite continuarea
procesului de producţie
• Anunţă tehnicianul cu privire la componentele plasate greşit pentru a corecta problema în timp util,
astfel încât să se evite repetarea acesteia
Abilităţi şi studii
• Cunoştinţe PC
• Bune abilităţi de comunicare, capacitate de a lucra în echipă
• Trebuie să aibă o abordare extrem de flexibilă pentru toate aspectele legate de locul de muncă, dispus
să lucreze pe schimb şi să presteze ore suplimentare, dacă este necesar.
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