În atenția studenților masteranzi

Azomureș recrutează Specialist dezvoltare
Post: Specialist dezvoltare
Tip job: full time
Locul de muncă: Departament Calitate și Cercetare

Candidatul ideal:
•
•
•
•
•

studii superioare tehnice;
experiență ca manager de proiect constituie avantaj;
know how pentru tehnicile și analiza pieței;
cunoștințe de specialitate, precum cele de chimie, de producție, de administrare management,
controlul calității;
experiență relevantă în dezvoltare de produse noi constituie avantaj.

Descrierea jobului:
•
•
•

•

elaborează, implementează planurile și strategiile inovative specifice departamentului;
este responsabil cu dezvoltarea în vederea realizării produselor noi, a îmbunătățirii
produselor existente, a eficientizării costurilor prin menținerea calității produselor, testarea
materiilor prime în vederea agreării furnizorilor, evaluarea produselor similare din piață;
colaborează cu departamentele Dezvoltare Afacere, Marketing, Vânzări, Producție și
Laborator pentru implementarea și lansarea noilor produse, precum și îmbunătățirea
produselor existente, sprijină Departamentul Dezvoltare Afacere în vederea promovării
noilor produse din punct de vedere tehnic;
proiectează produse adaptate cerințelor clientului, întocmește proiectele și documentația
tehnică de execuție în vederea testării/lansării/validării produselor, elaborează și testează
rețete de fabricație, stabilește/supraveghează procesul tehnologic pentru noile produse de la
realizarea studiilor preliminare până la finalizarea produsului, monitorizarea analizelor
fizico-chimice, centralizează și interpretează rezultatele.

Ce îți oferim?
•
•
•
•
•
•

un loc de muncă într-o companie stabilă;
dobândirea de cunoștințe și competențe specifice;
dezvoltarea abilităților pentru creșterea profesională;
perspective de carieră;
mediu de lucru divers și incluziv;
recompense și recunoașterea meritelor;
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•
•
•
•

programe de bunăstare și asigurare medicală privată;
un mediu de lucru în condiții de siguranță;
o echipă de profesioniști;
pachet de compensații corespunzător.

Ce așteptăm?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

să te implici în realizarea misiuni noastre;
să te ghidezi după valorile noastre;
să fi ambițios;
să îți asumi responsabilitatea;
să acționezi, să iei decizii și să contribui la realizarea obiectivelor companiei;
să fii deschis la îmbunătățiri;
să ai dorința și abilitatea să găsești soluții;
să îi respecți pe ceilalți este o condiție fundamentală pentru dezvoltarea profesională și
personală în Azomureș;
să ai o atitudine pozitivă față de diversitatea etnică – alte culturi și oameni cu origini etnice
diferite.

Dacă ești interesat de acest job, trimite CV-ul tău pe adresa de mail recrutare@azomures.com sau
aplică direct pe site-ul www.azomures.com la rubrica Cariere/Posturi vacante.
Informații suplimentare se pot obține la adresa de mail monica.filpisan@azomures.com sau la
numărul de telefon 0725 680 627
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