Director Tehnic
A

Obiectivul principal al postului

Planificarea şi organizarea activităţii de dezvoltare tehnică a produselor, proceselor de
fabricaţie şi a mijloacelor tehnice de realizare a activităţilor de producţie şi auxiliare, în
conformitate cu obiectivele strategice stabilite.
B

Responsabilităţi şi atribuţii

Planificarea şi organizarea activităţii Compartimentului Tehnic – definirea proiectelor de
asimilare a produselor/ tehnologiilor noi, a celor de optimizare a produselor/ tehnologiilor
existente, desemnarea responsabililor de proiecte şi urmărirea progreselor ȋnregistrate ȋn
conformitate cu termenele stabilite. Comunicarea permanentă cu celelalte compartimente
implicate ȋn procesele de planificare, realizare şi livrare a produselor.
Coordonarea elaborării documentaţiilor tehnice aferente produselor, proceselor aplicabile de
fabricaţie şi de control, cu conţinutul stabilit în procedurile sistemului de management al
calităţii conform standardelor ISO aplicate.
Organizarea şi coordonarea activităţii de proiectare şi validare produse, procese, SDV-uri şi
echipamente tehnologice necesare în desfăşurarea tuturor activităţilor din companie.
Elaborarea programelor şi metodologiilor de lucru pentru personalul din subordine,
informatizarea şi optimizarea tuturor activităţilor.
Fundamentarea obiectivelor de investiţii din punct de vedere tehnic, urmărirea contractării şi
punerii în funcţiune a soluţiilor optime alese, cuprinse în programul de dezvoltare.
Coordonarea programului de măsuri pentru asigurarea creşterii productivităţii muncii prin
măsuri de organizare şi punere de acord a normelor de muncă cu condiţiile de producţie
create.
C

Cerinţe profesionale/ profil al candidatului
1. Studii superioare tehnice, preferabil ȋn profilul companiei.
2. Doctoratul ȋn ştiinţe tehnice constituie avantaj.
3. Minimum 10 ani experienţă ȋn activitate, preferabil ȋn domenii care să presupună
organizare, coordonare şi planificare a activităţilor de dezvoltare produse şi
tehnologii. Experienţa ȋn domeniul producţiei conductorilor electrici constituie avantaj.
4. Cunoştinţe ȋn domeniul business, juridic şi privind tehnologiile avansate.
5. Utilizarea computerului la nivel avansat.
6. Cunoaşterea limbii engleze – nivel experimentat.
7. Intuiţie tehnică, flexibilitate a gândirii şi motivaţie intrinsecă.
8. Aptitudini manageriale – previzionale, decizionale, organizatorice, de coordonare şi
control.
9. Exigenţă, fermitate, consecvenţă ȋn acţiune.

