
 
 
 
 

Împreună creăm valoare. Împreună, în echipă! 

Pentru a ne atinge acest scop avem nevoie de colegi pe postul de  
Inginer de proces  

 

Viziunea și misiunea la care contribui 
Ne punem întotdeauna  forţa și cunoașterea în slujba celor care au nevoie de sprijinul 
nostru. Facem medicamentele valoroase mai accesibile, ca mijloc de îngrijire a 
sănătăţii pentru pacienţi, medici și farmaciști. 
 
Cum știi dacă ești persoana potrivită   

• Ai abilităţi de organizare şi gestionare  a timpului de lucru, de comunicare şi lucru 
în echipă 

• Ai o gândire logică, capacitatea de analiză și sintetizare a informaţiilor 
• Ai iniţiativă și operaţionalitate în propunerea și luarea deciziilor  
• Deţii capacitatea  de a face conexiuni între concepte și practică 
• Ai o viziune de ansamblu și ești atent la detalii, bune abilităti de monitorizare și 

comunicare a datelor 
• Dacă ești familiarizat cu procesele din cadrul unei fabrici constituie avantaj 
• Ești disponibilil pentru lucrul în schimburi (inclusiv schimbul III)  
• Limba engleză nivel mediu , cunoștinţe avansate de operare pe calculator 
• Experienţă în domeniu  constituie un avantaj. 
 
Educaţie și calificări 
• Studii superioare tehnice finalizate 
• Constituie avantaj cunoștinţe în – Lean manufacturing, managementul productiei si 

calităţii  

Care sunt responsabilităţile principale: 

• Asigurarea funcţionarii, utilizării corecte, întreţinerii mijloacelor fixe, cu 
respectarea riguroasă a procedurilor și instrucţiunilor specifice acestora 

• Organizarea activităţii personalului din subordine folosind eficient timpul,  
echipamentele / instalaţiile în vederea realizării planului de fabricaţie lansat 

• Întocmirea reţetei de fabricaţie utilizând softul specific instalaţiei  de preparare, 
stocare şi transfer către ambalare primară 

• Programarea realizării seriilor de produs şi programarea curăţirilor pe instalaţii 

• Verificarea existenţei materiilor prime necesare procesului de preparare / stocare 

• Urmarirea rulării reţetelor de fabricaţie / rulării reţetelor de curăţire instalaţie în 
desfăşurarea activităţii de fabricaţie a produselor 

• Întocmirea /revizuirea documentelor specifice: proceduri de operare aplicabile 
proceselor de preparare / stocare; instrucţiuni de lucru pentru instalaţiile de 
preparare; fişe de Controlul Schimbării; deviaţii; investigaţii 

• Asigurarea continuităţii funcţionării liniei de producţie în parametrii setaţi, prin 
monitorizarea indicatorilor de performanţă și de calitate / proces; 

  
  



 
 

 

 
• Colaborarea cu echipa de automatizare în vederea optimizării și creșterii 

stabilităţii proceselor; 
  

• Identificarea aspecteler de proces care influenţează funcţionarea 
echipamentelor și colaborează cu departamentul de mentenanţă în vederea 
definirii soluţiilor tehnice; 
 

Oferta noastră: 
• Pachet salarial atractiv( tichete de masă, prime sărbatori legale, alte 

beneficii financiare și nonfinanciare) 
• Oportunitatea dezvoltării carierei într-o companie de renume 
• Acces la programe de formare profesională pentru dezvoltarea 

competenţelor 
• Acces  gratuit la biblioteca Bookster 
• Acces la facilităţile Club a+ Antibiotice pentru practicarea sporturilor 

(baschet, volei, tenis ,aerobic, pilates),   
• Acces la „Bistro pauza de masă” -  posibilitatea de a servi masa la preturi 

speciale pentru salariaţi 
• Transport gratuit la/de la locul de muncă pe raza municipiului Iași 

 
Cei interesati sunt rugati sa trimita CV, insotit de scrisoare de intentie la e-mail: 

mihaela.sologon@antibiotice.ro pana la data de 15.06.2022 
Informaţii suplimentare la telefon: 0232 209107 

Numai candidatii selectati pentru interviu vor fi contactati 
Asiguram confidentialitatea aplicatiilor 


