
                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Inginer chimist R&D 
DAW BENȚA ROMÂNIA  
Vopsele. Tencuieli. Termoizolații 

Inovativ de la 1895 

Familia DAW pe glob 

Prezentă pe piața românească de 20 ani, compania DAW BENȚA este reprezentanța regională 

a concernului german DEUTSCHE AMPHIBOLIN WERKE SE, unul dintre cei mai mari 

producători din Europa în domeniul vopselelor și materialelor de finisaj în construcții, o afacere 

de familie cu o vechime de peste 125 ani. 

 

 

 

 

 

 

Susținută si de cele trei unități de producție din Romania, gama profesională de produse Caparol 

acoperă sectorul materialelor de finisaj și protecție interioară și exterioară pentru clădiri. 

În vederea consolidării echipei ce asigură dezvoltarea şi optimizarea produselor din gamă, 

precum și implementarea acestora în producţie, compania noastră angajează un nou Inginer 

chimist în cadrul Laboratorului de cercetare şi dezvoltare din Târgu Mureş. 

 



                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inginer chimist R&D 
DAW BENȚA ROMÂNIA  
Vopsele. Tencuieli. Termoizolații 

Inovativ de la 1895 

Tip job:           Full time 
Locație:           Sâncraiu de Mureș 
 
Aplicaţiile se trimit pe adresa recrutare@caparol.ro. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de 
tel. 0731 230 051 Mirela Fodor 

Rolul tău 

Profilul tău 

Oferta noastră 

 Desfăşori activităţi de cercetare şi dezvoltare, îmbunătăţeşti 
sau dezvolţi produse, metode şi reţete de vopsele, lacuri, 
adezivi şi tencuieli. 

 Studiezi produsele competitorilor şi poziţionarea acestora faţă 
de produsele proprii. 

 Efectuezi şarje pilot în laborator după reţelele noi şi faci 
măsurători asupra parametrilor fizico-chimici. 

 Asişti fabricile de producţie în lansarea în fabricaţie a noilor 
reţete şi în pregătirea primelor şarje. 

 Analizezi în permanenţă materii prime alternative pornind de la 
obiectivul de optimizare a calităţii produselor în condiţiile 
reducerii costurilor. 

 Păstrezi legătura cu laboratoarele DAW din Germania. te 
asiguri de cunoaşterea ultimelor noutăţi în domeniu. 

 Studii superioare tehnice în domeniul chimiei sau ingineriei chimice. 
 Cunoștințe avansate de limba engleză. 
 Cunoaşterea limbii germane constituie avantaj. 
 Inteligenţă generală superioară. 
 Flexibilitate şi fluiditate a gândirii. 
 Gândire de tip creativ şi productivitate imaginativă. 
 Înţelegere verbală tehnică şi intuiţie tehnică. 
 Raţionament asociativ şi analogic. 
 Nonconformism. 
 Motivaţie intrinsecă. 
 Spirit critic şi receptivitate faţă de nou. 

 Salariu motivant 
 Tichete de masă 
 Posibilitate de formare în interiorul firmei 
 Posibilitate de dezvoltare personala si profesionala 
 Mediu de lucru plăcut 


