Confecţioner Conductori Electrici/ Operator la fabricarea cablurilor
A

Obiectivul principal al postului
Exploatarea utilajelor care execută trefilarea sârmelor de cupru şi aluminiu, realizarea
construcţiilor de liţă la diferite secţiuni pe maşini de liţat, realizarea izolaţiei primare şi finale a
vânelor, cablarea diferitelor sortimente de cabluri pentru diferite produse, ȋnfunierea şi
măsurarea produselor finite. Urmărirea respectării parametrilor caracteristici prevăzuţi în fişa
tehnologică şi în fişa de lucru.

B

Responsabilităţi şi atribuţii
La intrarea în schimb , primeşte fisa de lucru de la Şeful de schimb, în care sunt trecute
produsele care trebuie executate, cu caracteristicile tehnice bine precizate şi pe care trebuie să
le respecte întocmai.
Se ocupă de aprovizionarea locului de muncă cu materii prime şi materiale necesare
programului planificat în fişa de lucru.
Preia locul de muncă în stare de ordine, curăţenie, preia materiile prime rămase de la schimbul
anterior, evaluează starea utilajului primit.
La terminarea schimbului – programului de lucru – efectuează predarea utilajului sau a maşinii,
la faţa locului, muncitorului din schimbul următor şi precizează stadiul lucrărilor şi problemele
legate de funcţionarea utilajelor. În acelaşi timp raportează problemele tehnologice şi
mecanico-energetice apărute, precum şi cauzele care au dus la neexecutarea unor produse
lansate.
Trece în fişa de lucru individuală realizările personale din ziua respectivă, deşeurile rezultate şi
semnează pentru acestea. Predă produsele realizate la măsurare. Asigură recuperarea şi
valorificarea deşeurilor, depozitarea lor.
Răspunde de realizarea normelor prevăzute în fişa de lucru, de calitatea produselor executate,
de folosirea judicioasă a materiilor prime cu care lucrează, de corecta lor depozitare, de
recuperarea deşeurilor rezultate în timpul procesului tehnologic, de cântărirea lor şi predarea
la Atelierul de recuperare, de încadrarea în normele de consum de materii prime, materiale si
energie stabilite pentru fiecare produs

C

Cerinţe profesionale/ profil al candidatului
•
•
•
•
•

•

Studii medii/ şcoală profesională, preferabil cu profil tehnic
Cunoştinţe medii de mecanică
Cunoştinţe de aritmetică şi unităţi de măsură
Experienţă în domeniul industrial – minim 1 an
Cunoştinţe operare PC
Disponibilitate pentru munca în schimburi

