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Profil Inginer Mecanic

Candidatul ideal
Facultate Tehnică (profil dezirabil – Electro Mecanic) în curs sau finalizată;
Cunoștințe MS Office / proiectare asistată pe calculator / Echipamente Inginerie;
Engleză la nivel conversational. Atitudine deschisă, constructivă.

Așteptările noastre legate de post
Rezolvă și procesează cererile de ofertă și comenzile clienților via Outlook, programele de
identificare produse interne sau ale furnizorilor, și în sistemul de gestiune local;
Ofertează produsele si echipamentele din punct de vedere tehnic și comercial și gasește
soluții tehnice conform cerințelor de preț, calitate și conformitate solicitate de client;
Gestionează corespondența cu furnizorii externi de marfă și promovează întreg portofoliul de
produse al companiei către client;
Colaborează strans cu colegii din teren și din celelalte departamente pentru preluarea
solicitărilor clienților și rezolvarea tuturor cererilor.

Ce oferim colegilor noștri
Pregătire tehnică și cursuri de dezvoltare personală și profesională. Plan de carieră;
Cultură organizaționala, echipă tânără și mediu de lucru dinamic;
Pachet salarial, bonus din vânzarea produselor și beneficii deosebite;

Te asteptăm în echipa noastră!

Contact: Rodica Veliche, HR Manager
E-mail: rodica.veliche@tech-congroup.com
Telefon: +4 0723 170 881

Testimoniale
“Oamenii călduroşi care se dedică pentru dezvoltatea ta profesională fac ca Tech Con să ofere
o experienţă aparte comparativ cu alte firme din domeniu. Provocarile care apar la fiecare pas duc la
dezvoltarea cunoştinţelor în varii domenii, dar şi dezvoltarea gândirii inginereşti.
Am ales Tech Con pentru sprijinul tehnic acordat în cadrul proiectului de diplomă, pentru
oportunităţile pe care le oferă, pentru libertatea de gândire şi renumele câştigat în proiectele de
automatizări industriale. “
Alexandru Lupu –Automation Specialist, Iași

“Pentru mine, Tech-Con înseamnă șansa de a cunoaște vastul domeniu al automatizărilor
industriale și mi-a deschis calea succesului în acționarile pneumatice.
Acum, dupa trei ani în această companie, alături de oameni profesioniști de la care am avut de
învatat ce înseamnă seriozitatea, responsabilitatea și spiritul de echipă, am ajuns în punctul în care
reprezint o resursă importantă în această companie. “
Mihai Negrilă – Technical Project Specialist – Pneumatic Department, București

“Proaspăt iesită de pe băncile facultății, Tech-Con Industry m-a ajutat să fac primii pași spre
domeniul automatizărilor industriale cu o mai mare ușurintă. Aici mi-am însușit principiile
profesionalismului și am construit o relație bazată pe încredere.
Lucrez la Tech Con de aproape 2 ani și încă de la început, colegii au fost prietenși și respectuoși
cu mine. Este un job dinamic, în care interacționez cu mulți oameni de la care învăț lucruri noi.
Îmi place ceea ce fac, și-mi doresc pe viitor să mă pot dezvolta și mai mult, ceea ce o sa și
reușesc în această companie având deja oportunități de accesa un alt post. “
Iustina Lupchian – Technical Sales Support – Machine Building Department, București
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