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LEONI – suntem peste 90,000 de angajati in peste de 30 de tari. 

Lucrăm la aplicații de pionierat pentru transmiterea energiei și gestionarea datelor megatrend. Construim competențe inovatoare în domenii precum electronica, 

tehnologia senzorilor, software și analiza datelor. Aducem in prim plan dezvoltarea electromobilității, conectivității si conducerii autonome. Oferim oportunitati pentru 

explorarea ideilor individuale, a creșterii personale și a realizărilor pentru promotori de inovație, gânditori laterali și experți, într-un mediu de lucru care încurajează 

diversitatea și schimbul de cunoștințe.Si cautam persoane ca tine. 

  

Inginer D&D – Proiectare cablaje auto (m/f/d) 

Poziții disponibile: 3  | Recrutare Externa 

 

Provocarea ta: 

▪ Realizarea cu ajutorul softurilor de specialitate a desenelor industriale ale cablajelor  pentru proiectul aflat  sub 
responsabilitatea sa; 

▪ Responsabil de fezabilitatea industriala a desenelor realizate; 
▪ Realizarea cotatiei tehnico-economice a modificarilor cerute de clienti; 
▪ Cotatia evolutiei produselor; 
▪ Revizuirea desenelor impreuna cu centrul de industrializare; 
▪ Participarea la machetari; 
▪ Asigurarea documentatiei tehnice a cablajelor; 
▪ Propunerea de economii aplicabile cablajelor; 
▪ Responsabil de respectarea planificarii transmiterii documentelor. 
 

Cerințe: 
 

▪ Studii superioare tehnice; 

▪ Experienta in domeniul proiectarii constituie un avantaj; 

▪ Cunoasterea functionalitatii cablajelor constituie un avantaj; 

▪ Foarte bune cunostinte de Autocad, Microsoft  Office, Catia; 

▪ Limba engleza sau franceza – nivel mediu; 

▪ Spirit de echipa; 

▪ Capacitate de analiza si sinteza, organizare si rigurozitate; 

▪ Capacitate de adaptare la situatii noi, abilitati comunicare – flexibilitate, dinamism, rapiditate in adaptarea la 

cerintele companiei. 

 

Oferim:  

▪ Bonusuri pentru performanta; 

▪ Formare profesionala 

 

LEONI proceseaza datele dumneavoastra intr-un sistem informatic care este consecvent in cadrul companiei si care utilizeaza furnizori externi. Prin trimiterea 

aplicatiei dumneavostra, sunteti de acord cu aceasta procedura. LEONI asigura respectarea protectiei datelor. 

* Oamenii de toate genurile sunt tratati în mod egal; Pentru simplificare lingvistică și o mai bună intelegere, în text se folosește doar forma masculin. 

Aplicatiile interne pentru acest post se primesc pana la data de 22.03.2021. 
 


