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OFERTE LOCURI DE MUNCĂ publicate în 2022 

1 

TIKAMOON  
 
Companie producătoare de 
mobilier din lemn masiv 
 
4 allée du Progrès, Parc AREA - 
59320 Englos (France) 

Contact 

Quentin Marchand - Product Development 
Manager. Division of Purchasing & Product 
Quality 
e-mail: qmarchand@tikamoon.com 
 

Solicitări post - Sourcing Specialist 
- Product Development Specialist 
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ARCADE SRL-Bucureşti 
 
 
 
 
 
 
Companie producatoare de pereți 
de compartimentare din sticlă şi 
producție de mobilier din lemn şi 
metal pentru birouri 
 
 
 
 
 
 
 
www.compartimentare.ro 
www.arcade-trading.ro 
 
 
 
 
 
 
 
Anunt postat in 28 martie 2022 
 

Contact www.compartimentare.ro 
www.arcade-trading.ro 

Solicitări post 
- Inginer ofertare pentru sisteme de  
compartimentare 

Descriere post 

- Titularul postului are rolul de a gestiona 
permanent relatiile cu clienții alocați pe 
fiecare proiect, de a stabili soluții tehnice, 
de a  intocmi calculatia de pret, de a fixa 
detaliile tehnice de executie si de a le pune 
in aplicare,  precum şi de a asigură 
respectarea termenelor solicitate pentru 
fiecare proiect in curs. 

Responsabilități 

- Transpune cerintele clientilor în solutii 
viabile din punct de vedere tehnic; 
- Pe baza documentației primite de la client, 
întocmeşte necesarul de material şi 
efectuează calculația de pret; 
- Intocmeşte oferta, pe care o transmite 
ulterior clientului; 
- Răspunde pentru corectitudinea ofertelor, 
calculațiilor întocmite;  
- Administrează pregatirea şi revizuirea 
întregii corespondențe legate de oferta 
trimisă şi asigură răspuns în timp util; 
- Verifică stadiul de acceptare a ofertelor; 
- Indeplineşte activități specifice de 
proiectare; 
- Elaborează desenele de executie, schițele 
şi proiectele pentru client, folosind aplicații 
de tip CAD Autocad, Pcon; 

mailto:qmarchand@tikamoon.com
https://dmil.unitbv.ro/images/studenti/locuri_de_munca/Sourcing_SPECIALIST_Tikamoon_2022.pdf
https://dmil.unitbv.ro/images/studenti/locuri_de_munca/Product_Development_Tikamoon_2022.pdf
http://www.compartimentare.ro/
http://www.arcade-trading.ro/
http://www.compartimentare.ro/
http://www.arcade-trading.ro/
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- Intocmeste necesarul de materii prime şi 
auxiliare; 
- Pregăteste desenele pentru lansarea în 
producție; 
- Pregăteşte comenzile către furnizori şi le 
trimite la responsabilul de achiziții; 
- Realizează schitele pentru montaj şi 
pregăteşte documentația pentru montaj; 
- Predă proiectul la site manager- rol de 
urmărire/facturare/închidere proiect 

Cerințe de 
angajare 

- Studii superioare finalizate ( Politehnica, 
Arhitectura, Constructii); 
- Experiență in muncă minim 1 an; 
- Minim 2 ani experiență în proiectare 
tâmplărie din aluminiu, compartimentări cu 
pereți de sticlă reprezintă un avantaj 
considerabil;  
- Cunoştințe avansate de MS Office, 
AutoCAD 2D; 
- Cunoasterea programului Pcon reprezintă 
un mare avantaj; 
- Un bun nivel de cunoaştere a limbii 
engleze ( scris/vorbit); 
- Permis conducere categoria B 

Oferta 
companiei 

- Contract de muncă pe perioadă 
nedeterminată; 
- Salariu competitiv si bonuri de masă; 
- Bonusuri de performanță în funcție de 
realizări; 
- Maşină de serviciu; 
- Scolarizare pentru învățarea programului 
Pcon; 
- Posibilitatea dezvoltării profesionale într-
o companie dinamică, în plină expansiune. 
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S.C. ARCER SIGHET S.R.L. 
Sighetu Marmației, str. Popa Lupu, 
nr. 90 
Jud. Maramureş 

Contact 

Persoanele interesate sunt rugate să 
trimită CV-ul și scrisoarea de intenție la 
adresa de email: office@arcer.ro, mob: 
0730-016.825. 
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Societate producătoare de 
mobilier din lemn: mobilier, scări, 
uși interioare, tâmplărie 
exterioara, confecții diverse 
 
E-mail: office@arcer.ro,  
Web: www.arcer.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunt postat in 28 martie 2022 

Solicitări post - Agent comercial 
- Proiectant-designer 

Cerințe 

- Studii medii (avantaj studii profil tehnic) – 
studiile superioare constituie avantaj  
- Cunoștințe medii de operare pe calculator 
(Excel, Word, Outlook)  
- Cunoștințe de operare în soft proiectare 
(2D, 3D) – constituie avantaj  
- Disponibilitate la deplasări ocazionale în 
țară și în străinătate  
- Cunoștințe de limba engleză la nivel 
conversațional – constituie avantaj  
- Permis de conducere categoria B  
- Cunoștințe desen tehnic – constituie 
avantaj  
- Organizare, seriozitate, creativitate, 
atenție la detalii, respectarea termenelor 
limita. 
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S.C. BARBOR SRL 
Loc. Odorheiul Secuiesc, jud. 
Harghita 
 
Societate producătoare de mobilă 
din lemn masiv 
 
Anunț postat în 31 ianuarie 2022 

Contact 

CV-urile se vor transmite la adresa: 
office@barbor.ro 
sau beatabardoczi19@gmail.com 

Bardóczi Tibor – director General – telefon 
0744783161 

Solicitări post - Ingineri sau studenți din zona Odorheiului 
Secuiesc 

Descrierea 
postului 

- Realizarea desenelor tehnice 
- Organizarea şi conducerea proceselor de 
producție 
- Gestionarea stocurilor 

Cerințe 

- Diplomă de licență în domeniul de 
inginerie a lemnului 
- Cunoașterea unui program de desen 
tehnic 
- Cunoașterea programului de Microsoft 
Excel 
- Mod de lucru precis 
- Aptitudini organizatorice 

mailto:office@arcer.ro
http://www.arcer.ro/
mailto:office@barbor.ro
mailto:beatabardoczi19@gmail.com
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Oportunități 
- Mediu corporativ stabil 
- Oportunitate pentru dezvoltare 
- Salariu competitiv in zona noastră. 

Cunoștințe 
lingvistice 

- Limba maghiară; 
- Limba română; 
- Limba engleză (nu este necesară, dar 
prezintă un avantaj) 

Locul de muncă - Feliceni (lângă Odorheiul Secuiesc) 
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Fabrică italiană producătoare de 
uși 
București 
 
 
Anunt postat în 31 ianuarie 2022 

Contact CV-urile se vor trimite către 
flavocolor@gmail.com 

Solicitări post - 2 ingineri (bărbați) cu specializarea 
industrializarea lemnului 

Cerință angajare 

-  vârsta maximă 35 ani 
- minim 3 ani de experiență într-o secție de 
producție 
- de preferat este ca solicitantul să fie din 
zona Bucureștiului sau să fie disponibil în a-
și muta domiciliul în capitală 
- persoane serioase, disciplinate cu dorință 
de afirmare 

 

 

 

 

 

  

mailto:flavocolor@gmail.com
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OFERTE LOCURI DE MUNCĂ publicate în 2021 

1 

FORDAQ INTERNATIONAL SRL 
 
Str.Sevastopol nr.24, etaj.1, 
Sector 1, Bucuresti 
https://www.fordaq.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunț postat in 8.11.2021 
 
 

Contact 
- Ing. Cociș Răzvan. CV-urile se vor trimite 
la adresa: razvan.cocis@fordaq.com 

Specificație post - Gradator cherestea/Inspector calitate 

Obiectivele 
postului 

- Inspectarea și gradarea calității 
corespunzătoare a fotografiilor cu 
cherestea conform Standardelor NHLA 
- Comunicarea continuă cu superiorii pentru 
feedback şi îmbunătățiri 

Obiectivele 
postului 

-Trebuie să fie în măsură să contribuie la 
punerea în aplicare a standardelor / 
protocoalelor 
- Verificarea calității activității personale și 
a echipei de etichetare și clasificare a 
datelor 

Cerințe 

- Studii superioare în domeniul 
industrializării lemnului 
- Limba engleză la un nivel avansat 
- Experienta în supervizare  
- Cunostințe generale în identificarea 
defectelor lemnului  
- Cunostințe generale în utilizarea 
desktopului şi a Microsoft Works 
(Excel/Outlook/Word/Teams) 
- Abilitatea de a da instrucțiuni scrise într-
un mod precis, ușor de înțeles 
- Capacitatea de a supraveghea, inclusiv 
planificarea și atribuirea muncii 
- Asistă la instruire conform instrucțiunilor, 
pentru echipa de etichetare și clasificare a 
datelor 

Oportunități 

- Training, team building-uri  
- Condiții excelente de lucru  
- Asigurare medicală privată  
- Bonusuri și pachet salarial atractiv  
- Posibilitatea de a lucra de la distanță până 
la terminarea pandemiei și 3 zile/ 

https://www.fordaq.com/
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săptămână după aceea  
- Spațiu de lucru modern, Victoriei – la 3 
min de mers pe jos este cea mai apropiată 
stație de metrou de biroul nostru  
- Compania susține examene și certificări 
pentru creștere profesională  
- Echipa tânără, creativă și profesionistă 
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S.C Fascinatia Locuintei S.R.L Ocna 
Sibiului 
Punct de lucru al companiei 
germane BAUR 
WOHNFASZINATION GMBH 
 
Str. Salinelor 8 | RO-555600 Ocna 
Sibiului 
Phone: 0269-577-093 
Fax: 0269-577-372 
 
Companie specializată în mobilier 
realizat din lemn masiv, PAL 
melaminat, PAL furniruit pentru 
sectorul  Horeca (piața externă - 
Elvatia,Germania,Austria) 
 
www.baur-bwf.de 
 
Anunț postat in 8.11.2021 

Contact ing.Cosmin Duduta; Tel: 0758350789 
roduktion@fasloc-baur.ro  

Specificație post - Inginer proiectant 

Obiectivele 
postului Proiectare produse din lemn (TopSOLID) 

Responsabilități - Participă la întocmirea documentației 
necesară producției 

Cerințe 
- Studii superioare în domeniul tehnic 
- Cunoasterea limbii engleze - nivel mediu 
(limba germană constituie un avantaj) 

Beneficii 

- Salariu în funcție de cunoştințe şi 
creşterea în competențe 
- Prime în funcție de realizări 
- Sprijin pentru relocare 
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S.C. Sorin Mihai S.R.L.  
Str.De Mijloc nr.183 
500064 Braşov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact - Ing. Bogdan Rosca 
bogdan.rosca@sorinmihai.ro 

Specificație post - Inginer compartiment vanzari utilaje 
pentru prelucrarea lemnului 

Obiectivele 
postului 

- Realizarea planului de vânzări prin 
vânzarea directă de utilaje, centre de 
prelucrare cu comanda numerica, etc. 
pentru prelucrarea lemnului 
- Identificarea de noi clienți 
- Creşterea cotei de piață a produselor 

Responsabilități - Prezentarea si promovarea produselor 
companiei prin vizite la clientii actuali si 

http://www.baur-bwf.de/
mailto:roduktion@fasloc-baur.ro
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Tel.:+40-268-472159 
Fax: +40-268-472193 
Mobil: +40-736-501110 
 
www.sorinmihai.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunț postat in 16.10.2021 

potentiali 
- Negocierea termenelor de vanzare si 
livrare 
- Administrarea si dezvoltarea portofoliului 

de clienti. 
- Realizarea cifrei de vanzari  in zona de 
acoperire 
- Coordonarea zonei pe care o are in 
subordine ca pe un centru de profit 
- Stabilirea strategiilor specifice vanzarilor 
de utilaje pentru prelucrarea lemnului 
- Consolidarea poziției companiei pe piață 

Cerințe 

- Studii superioare in domeniul tehnic (profil 
electro- mecanic,automatizari,  industria 
lemnului) 
- Experienta in vanzarii constituie un 
avantaj 
- MS Office la nivel de utilizator (Word, 
Excel, Power Point) 
- Disponibilitate la deplasari 
- Permis de conducere categoria B  
- Cunoasterea limbii engleze sau germane, 
minim  nivel mediu spre avansat 

Oportunități 

- Telefon mobil, maşină de serviciu, laptop / 
PC 
- Pachet salarial motivant (salariu plus 

comision din vanzare) 
- Mediu de lucru placut 
- Traininguri de specialitate, in strainatate 

la Grupul WEINIG (al caror utilaje le  
comercializam) 

4 

Companie italiană de fabricare a 
uşilor 
 
 
 
Bucureşti 
 
 

Contact CV-urile se vor transmite la adresa 
flavocolor@gmail.com 

Specifiație post - 2 ingineri (bărbați) cu specializarea în 
industria lemnului 

Cerințe 

- vârsat maximă – 35 ani 
- minim 3 ani de experiență într-o secție de 
producție 
- este de preferat ca persoanele interesate 

http://www.sorinmihai.ro/
mailto:flavocolor@gmail.com
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Anunț postat în 01.10.2021 

să fie din din zona Bucureştiului sau să fie 
disponibili în a-şi schimbe domiciliul în 
capitală;  
- solicităm seriozitate şi disciplină 

- candidații trebuie să manifeste dorință 
de afirmare 
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LEMET 
CâMPINA, Str. Romaniței nr. 1, 
jud. Prahova 
 
Tel: 02440368 444 
Fax: 0244 368 042  

Cotact 

Bogdan Negotei – Specialist Resurse 
Umane 
Telefon: 0721900936 
bogdannegotei@lemet.ro 

Specificație post - Inginer proiectant 

Responsabilități 

- Propune solutii de proiectare 
corespunzatoare cerintelor tehnice si 
furnizeaza informatii specifice; 
- Intocmeste baza de date in Imos CAD, 
CAM pentru produsele standard ale 
companiei; 
- Intocmeste proiecte sau parti ale 
proiectelor, analizeaza proiectele si 
completeaza documentatia tehnica, 
asigurandu-se de buna intelegere a 
cerintelor clientilor; 
- Elaboreaza dosarele de executie ale 
pieselor componente ale produselor ce intra 
in fabricatie: desene de ansamblu, detalii 
tehnice de ansamblare, detalii tehnice de 
executie; 
- Prospecteaza piata si identifica tendintele 
in piata de mobilier in special , a accesoriilor 
si materialelorspecifice; 
- Urmareste acuratetea transmiterii 
diagramele de taiere si a programelor de 
gaurire din soft catre CNC-uri, asigurand 
asistenta tehnica pentru realizarea 
conforma a programelor; 
- Colaboreaza cu membrii echipei de proiect 
si asigura realizarea proiectului in 
termenele stabilite, intr-o maniera eficienta 
din punct de vedere al costurilor; 
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- Asista si formeaza noii membri ai echipei 
in utilizarea software-urilor tehnice 
specific; 

Cerințe 

- Studii superioare: diplomă de licență la o 
facultate cu profil tehnic, în domeniul 
industrializarii lemnului; 
- Experienta in proiectare de mobilier de 
minim 2 ani; 
- Experienta in realizarea masuratorilor; 
- Experienta in implementarea IMOS CAD, 
CAM si IMOSNET sau alte softuri, constituie 
un avantaj; 
- Cunostinte foarte bune de desen tehnic, 
proiectare Autocad 2D si 3D, IMOS si 
pachet Microsoft Office; 
- Cunostinte bune de limba engleza; 
- Abilitati de analiza matematica si analiza 
deductiva; 
- Abilitatea de a stabili prioritati si de a lucra 
cu termene limita; 
- Capacitate de comunicare, organizare si 
lucru in echipa; 
- Planificarea eficienta a timpului de lucru 
prin incadrarea in termene predefinite si 
autodefinite; 
- Inventivitate si creativitate, simt spatial, 
precizie si capacitate de adaptare la 
cunostinte noi; 
- Reactii promte, urmareste detaliile de 
fabricare a produselor. 

Beneficii 

- Posibilitatea de a lucra  într-o companie 
de prestigiu, reprezentativă în domeniul 
producției de mobilă din România. 
- Pachet salarial motivant. 
- Dezvoltare profesională prin cursuri de 
specialitate. 
- Participarea la targuri international. 

6 S.C. Lux-Artim 
Str. Avantului, nr. 11, Oneşti, Contact Gabriel Năfureanu: 

gabriel.nafureanu@luxartim.ro 
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Bacău 
Companie producătoare de 
mobilier la comandă 
 
 
https://www.artim.ro/ 

 

 

 

 

 

Anunț postat în 04 iunie2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specificație post - Inginer proiectare mobilier lka comandă 

Profilul 
candidatului 

- Experienta în proiectare de mobilier; 
- Cunostinte de AutoCad/IMOS PLAN şi CAD 
(minim 2 ani); 
- Cunoştințe generale PC: Ms Office; 
- Capacitate de comunicare, organizare şi 
lucru  în echipă; 
- Eficientizarea timpului de lucru, precizie; 
- Abilități excelente de comunicare; 
- Empatic; 
- Spirt de lucru în echipă. 

Aptitudini 

- Inteligență; 
- Atenție concentrată şi distributivă; 
- Inițiativă; 
- Memorie vizuală; 
- Capacitate de a lucra cu oamenii; 
- Punctualitate; 
- Aptitudini de învățare continuă, 
flexibilitate şi deschidere la nou; 
- Aptitudini de comunicare; 
- Respectarea instrucțiunilor orale şi scrise 
- Persoana ordonată şi organizată, 
rezistentă la stres şi activități repetitive; 
- Orientare către detalii şi promptitudine în 
oferirea răspunsurilor; 

Responsabilități 
şi sarcini 

- Conceperea şi proiectarea mobilierului 
folosind programul IMOS PLAN si CAD 
- Consilierea clienților şi realizarea 
măsuratorilor specifice; 
- Realizarea calculului de suprafețe al 
reperelor trimise spre finisare; 
- Lansarea în producție a comenzilor şi 
urmărirea acestora în procesul de fabricatie; 
- Verificarea calității produselor şi 
asigurarea consultantei tehnice 
personalului implicat în procesul de 
producție; 
- Proiectare folosind  MDF (inclusiv frezat, 
infoliat, vopsit), PAL şi feronerie produse de 

https://www.artim.ro/
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BLUM, HAFELE, GRASS, HETTICH sau alte 
mărci cunoscute; 

Avantaje 

- POSIBILITATEA DE A LUCRUA DE LA 
DISTANȚĂ 
- Posibilitate de promovare ca şi 
coordonator de proiecte sau ofertant în 
funcție de rezultate; 
- Răsplata se face direct, proportional cu 
implicarea angajatului în creşterea eficienței 
lucrului şi a calității serviciilor oferite; 
- Bonusuri de performanță pentru 
realizarea proiectelor în timp redus în 
condițiile menținerii unei calități impecabile 
a produselor finite; 
- Bonusuri pe proiect. 

7 

S.C. ITALROM LEATHER S.R.L. 
Fabrică de canapele 
 
Str. Matei Corvin, nr. 202F, Mintia, 
Jud. Hunedoara 
 
www.italromsofa.com 
 
 
 
 
 
 
Anunt postat în 12 mai 20021 

Contact 
Email: diana.barbu@italromsofa.net 

Tel: 0254.236.620 

Specificație post - Inginer proiectant - cu sau fără experiență 
– Full time 

Număr locuri - 5 posturi 

Profilul 
candidatului 

- cunoştințe de desen tehnic 
- aplicații în AutoCAD 2D/3D si Solid Works  

Beneficii 

- meserie pasionantă 
- oportunități ample de creştere 
profesională 
- un mediu extrem de stimulant 
- salariu în funcție de ambiție şi creştere în 
competențe (500-1000 Euro în funcție de 
competențe) 

8 

Societate comercială specializată 
în proiectarea structurilor din lemn 
(săli de sport, stadioane, clădiri 
înalte, poduri, școli, etc) 
 
 
 
 

Descrierea 
companiei 

- Suntem o echipă de ingineri care 
proiectează structuri deosebite din lemn, 
începând cu forma generală și până la 
ultimul șurub; este o activitate exigentă dar 
pasionantă, care ne permite să învățăm 
continuu, la fiecare nou proiect. 
- Proiectele noastre sunt situate pe 
teritoriul Franței 

http://www.italromsofa.com/
mailto:diana.barbu@italromsofa.net
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Anunt postat în martie 2021 

Contact mariusmilu@yahoo.com, tel: 0729777485 

Specificație post 
- Inginer proiectant structuri din lemn – cu 
sau fără experiență – Full time 

Descriere post 

- Concepția și calculul structurii globale și 
îmbinărilor 
- Citirea și interpretarea planurilor și 
documentațiilor care constituie tema de 
proiectare (documentații arhitectură, 
instalații, structură, în limba Franceză) 
- Modelarea și calculul structurilor într-un 
program dedicat (www.itech-bois.com)* 
- Desenul structurii în 3D 
(www.topsolid.com)* 
- Citirea, înțelegerea și aplicarea 
normativelor de proiectare (Eurocoduri + 
Norme naționale franceze) 
- Concepția și realizarea planurilor și a 
detaliilor de execuție (Top Solid și Autocad)* 
- Procesarea datelor în Excel, Mathcad 
- Realizarea de documente în Word (Note 
de calcul, Note de ipoteze ...) 
* se asigură formare profesională 

Beneficii 

- meserie pasionantă 
- o atmosferă prietenoasă la birou 
- formare continuă la locul de muncă 
- un salariu în funcție de ambiție si creștere 
in competențe (500-1000 Euro în funcție 
de competențe) 
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S.C. NORDARIN PROD COM SRL 
Societate comercială 
producatoare de mobilier din 
lemn masiv de stejar 
 
 
 
Pângărați, jud Neamț 
www.nordarin.com 
 

Contact 
CV-ul se va transmite către doamna Anda 
TUDOR – Responsabil Resurse Umane 
e-mail: anda.tudor@nordarin.com 

Specificație post 

-  tineri absolvenți pe funcția de operator 
CNC (mașina cu comandă numerică); 
- tineri absolvenți pentru alte sectoare de 
prelucrare a lemnului din cadrul firmei; 
- Inginer care să coordoneze și să 
supravegheze echipa de operatori mașini 
/utilaje. 

mailto:mariusmilu@yahoo.com
http://www.nordarin.com/
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Anunt postat în ianuarie 2021 Beneficii 

- Salariu motivant, 
- Sprijin pentru relocarea domiciliului 
- Transport gratuit, 
- Beneficii zilnice (gustari in cadrul pauzei 
de masa) 
- Servicii medicale gratuite prin colaborarea 
cu Clinica Asclepion 
- Oferirea de bonusuri/premii de 
performanta 
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Locuri de muncă publicate în 2020 

1 

Vertical Design 
 
Sediu social (Fabrica) 
Sos. Ploieşti – Târgovişte km. 8, 
Str. Piramidei nr. 6A, Ploieşti, jud. 
Prahova, cod poştal 100213 
0244 220 422 
0244 220 409 
 
Birou comercial 
Sos. Odăi nr. 26, Otopeni, jud. 
Ilfov, cod poştal 075100 
021 300 05 64 
021 300 05 10 
 
www.vertical.ro 
 
 
 
 
 
 
Anunț postat în 11.12.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrierea 
companiei 

Grupul Vertical Design are o vechime de 
peste 20 de ani  în piața construcțiilor, însă 
pentru a oferi soluții complete clienților 
noștri, am ales ca pe lângă domeniul 
sistemelor de închidere (uși, automatizări, 
porți), să putem oferi și soluții profesionale 
de mobilier adecvate nevoilor acestora. Din 
acest motiv, în anul 2004 a fost înființată 
compania Idezio. 

Contact CV-ul se va transmite la adresa : 
hr2@vertical.ro 

Ce se oferă 

Training-uri de specialitate, mediul de lucru 
prietenos, posibilitatea de a te dezvolta 
profesional, activități interactive cu echipa,  
bonusuri lunare de performanță, abonanent 
medical (Sanador), training de specialitate, 
acces Bookster și tichete de masă (câte 15 
lei pe zi). 

Profilul 
candidatului 

O persoană creativă, sociabilă (va fi nevoie 
să comunice atât cu clienții noștri, cât și cu 
colegii), să aibă cunoștințe în programul 
AutoCAD 3D, dar și experiență în zona de 
ofertare clienți de minim 1 an (domeniul 
construcțiilor, mobilier, uși industriale). 

Cerințe 

- colegul nostru trebuie să știe să utilizeze 
programul Microsoft Excel, să fie atent la 
detalii 
- să aibă studii superioare în domeniul 
tehnic (de preferat, arhitectură sau 
industria lemnului).   
- deținerea permisului auto reprezinta un 
avantaj– categoria B 
- cunoașterea limbii engleze la un nivel 
avansat 

  2 
Ns Office SRL  
Importator, producător și Contact 

mihaela.dragomir@nowystyl.ro , respectiv 
Sever Ioniță 0746 167 176 

file:///D:/Luminita/WEB_IL_NOU/WEB%20IL%202018%20NOU/Studenti/Locuri%20munca/www.vertical.ro
mailto:mihaela.dragomir@nowystyl.ro
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distribuitor de mobilier birou și 
mobilier pentru spații publice 
 
 
 
 
Str. Sf. Calinic, nr. 11, Pantelimon, 
Ilfov, cod postal 077145 
 
www.nowystyl.ro 
 
 
 
 
 
 
Anunț postat în 01.10.2020 

Informații 
societate 

Ns Office SRL, distribuitor autorizat al Nowy 
Styl Polonia, oferă sisteme complexe și de 
înaltă funcționalitate pentru amenajarea 
spațiilor de lucru, colecții de mobilier și 
scaune moderne precum și produse 
revoluționare destinate spatiilor de 
relaxare, soluții de proiectare, design, 
arhitectură, servicii de consultanță, 
logistică, etc. 

Profilul 
candidatului 

- cunoștințe tehnice și de proiectare 
- operare PC, aplicații MS Office 
- prezintă un avantaj cunoașterea 
programelor de proiectare: WoodCadCam, 
IMOS 

Tipul activității - activitate de birou 
- proiectare și design mobilier 

Beneficii 

- Salariu motivant 
- Lucrul intr-o echipa dinamica intr-un 
spatiu modern 
- Bonus pentru predarea proiectelor în 
termen 
- Training 

 
3 

Werzalit Lemn Tech 
subsidiară a Grupului Werzalit 
GmbH din Germania 
Societate specializată în producția 
de elemente de mobilier 
 
Lugoj, jug. Timiș 
 
Anunt postat în 25.09.2020 

Contact Dl. Mihuț Crăciun - General Manager 
Telefon 0739659667 

Specificație post 

- 2 ingineri absolvenți ai Facultății de 
Ingineria Lemnului – pentru organizarea și 
urmărirea activității de producție; 

- 1 inginer absolvent al Facultății de 
Ingineria Lemnului – pentru activitatea de 
normare în diferite faze de producție 

4 

S.C. NORDARIN PROD COM SRL 
Societate comercială 
producatoare de mobilier din 
lemn masiv de stejar 
 
Pângărați, jud Neamț 

Contact 

CV-ul se va transmite către persoana de 
contact H.R.: Asistent manager Barladeanu 
Teofana - 0733 976 204 
Email : ru@nordarin.com 
Facebook : Nord Arin Romania 
Telefon : 0233 241 600 

file:///D:/Luminita/WEB_IL_NOU/WEB%20IL%202018%20NOU/Studenti/Locuri%20munca/www.nowystyl.ro
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www.nordarin.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunț postat în 2 iunie 2020 

Specificație post 
- Ingineri operatori maşini CNC – poaspeți 
absolvenți sau ingineri cu experiență în 
domeniu 

Cerințe post 

-Cunostinte desen tehnic 
- Persoană ordonată, organizată, cu abilități 
de comunicare 
- Experiența în domeniu constituie un 
avantaj 

Informații 
suplimentare 

- Condiții avantajoase de muncă; 
- Salariu motivant, diverse bonusuri şi 
bonificări salariale; 
- Transport gratuit; 
- Sprijin pentru relocare domiciliu; 
- Un sistem de instruire calm şi deschis 
pentru ați raspunde la întrebări şi 
curioazități; 
- O echipă tânară, unită şi motivată; 
- Oportunitatea de a te dezvolta  şi a avea o 
carieră de success. 

 

 

  

http://www.nordarin.com/
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Locuri de muncă publicate în 2019 

 
1 

SC TEHNOLEMN SRL 
Societate comercială  care 
produce şi comercializează 
ferestre, uşi de interior şi exterior, 
scări interioare, obloane, obiecte 
de mobilier 
 
Str. Distributiei 24,  
Sibiu, 550135, România 
 
Anunt postat în 06 06. 2019 

Contact 

Persoana contact: Magdalena IARU.           
Telefon +40 369 101 403.                                      
E-mai:l tehnolemn@tehnolemn.ro 
www.tehnolemn.ro   

Specificatie post 

- Inginer proiectant absolvent al Facultătii de 
Ingineria Lemnului 
- Inginer productie absolvent al Facultătii de 
Ingineria Lemnului 

Informatii 
suplimentare 

- locul de muncă  în Sibiu 
- salariu atractiv 

 
2 

Grupul HELIOS COATING-KANSAI 
Japonia 
 
Firmă de distributie a materialelor 
de finisare a lemnului 
 
Anuntţ postat în 12 04. 2019 

Contact 

Depunerea CV-ului se va face la biroul firmei 
din Braşov: Centrul Comercial Schneid, Str. 
Calea Făgăraşului nr. 59, sau la tel: 0755 
148 103 

Specificatie post - viitor inginer absolvent al Facultăţii de 
Ingineria Lemnului 

Profilul 
candidatului - cunoscător al limbii engleze 

 

  

mailto:tehnolemn@tehnolemn.ro
http://www.tehnolemn.ro/
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Locuri de muncă publicate în 2018 

 
1 

S.C. OVO DESIGN Furniture Group 
S.R.L. 
Societate fabricantă de mobilier 
Chitila, jud. Ilfov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunt postat în 12 nov. 2018 
 

Contact 
Telefon +4021 436 41 75.  
E-mail: info@ovodesign.com 

Specificatie post - Inginer proiectant 

Profilul 
candidatului 

- experienta in proiectare de mobilier; 
- experientă în AutoCAD 2D şi 3D, 
cunoaşterea programului INVENTOR; 
- cunoştintele privind randarea obiectelor 
reprezintă un avantaj; 
- excelente abilităti de planificare a 
activitătii, persoană proactivă, organizată 
atentă la detalii şi orientată spre rezultat 

Descrierea 
postului 

- transpunerea cerintelor clientilor în solutii 
viabile din punct de vedere tehnic;  
- efectuează masurători finale ale spatiului, 
în vederea realizarii proiectului;  
- elaborarea desenelor de executie, a 
schitelor şi proiectelor pentru client, folosind 
aplicatii de tip CAD, AUTOCAD, INVENTOR;  
- pregătirea desenelor pentru lansarea in 
productie;  
- suport tehnic pentru echipa de productie în 
scopul urmarii realizării produselor pe flux;  
- colaborare cu departamentul tehnic privind 
proiectul, relizarea şI finalizarea lui. 

 
 
 

2 
 
 
 
 

COROM EXPORT  
Fabricant de mobilă lux din stejar 
masiv  - Râmnicu Vâlcea 
 
www.corom-mobila.ro  
 
 
 
 
 
 
 

Contact 
Cedric GERARDI – Directeur Industriel 
COROM Exp. tel: 0751 217 765  

Specificatie post 
- inginer junior responsabil cu planificarea şi 
« ordering/scheduling » a patru sectii proprii 
de productie 

Cerinte 

- competentele tehnice de baza in procesul 
de productie de mobilier din lemn masiv; 
- cunostinte in ce priveste metodele de 
planificare si de organizare a unei sau a mai 
multor sectie de productie dintr-o fabrica; 
- sa realizeze planificarea activitatilor 
pornind de la cerintele exprimate de catre 
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Anunt postat in  8.10.2018 

departamentul comercial din Franta; 
- sa realizeze un plan de lucru per sector, sa 
participe la realizarea planului de productie; 
- sa planifice/ replanifice urgentele 
neprevazute, reparatiile si retururile de la 
Serviciul Clienti, subcontractarea; 
- sa asigure evaluarea raportului incarcare/ 
capacitate in coerenta cu aprovizionarea de 
materie prima si elemente metalice; 
- sa aiba notiuni de ERP, sa fie in masura sa 
introduca/ extraga datelor de productie/ 
planificare in acest instrument; 
- maestrul instrumentelor de birou ( 
Microsoft Office pack ) este esențial; 
- sa asigure lansarea in productie a gamelor 
de productie in colaborare cu departamentul 
de proiectare, productie, aprovizionare. 
- sa comunice cu responsabililii de productie 
din diferitele sectoare. 

Competente 

- cunostinte avansate teoretice si tehnice 
ale procesului de productie a mobilierului 
masiv; 
- cunostinte avansate ale utilajelor si 
tehnicilor de gestiune, fabricatie si 
functionare a unei unitati de productie 
industriala; 
- cunostinte de punere in practica a 
diferitelor instrumente de imbunatatire 
continua reprezinta un real avantaj (lean 
manufacturing, SQCDP) 
- cunostinte de limba franceza reprezinta de 
asemenea un avantaj pentru acest profil; 
- abilitati de comunicare si de lucru in echipa 
sunt indispensabile; 
- o prima experienta intr-o unitate de 
produtie similara este de dorit; 
- capacitate de comunicare in scris; 
- persoana riguroasa. 

 S.C. OVO DESIGN Furniture Group Contact Tel +4021 436 41 75 
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3 S.R.L. 
Societate fabricantă de mobilier 
Chitila, jud. Ilfov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunt postat in 08.10.2018 

e-mail: info@ovodesign.com 

Specificatie post - Inginer proiectant 

Profilul 
candidatului 

- experienta în proiectare de mobilier;  
- experienta în lucrul cu software-ul 
AUTOCAD  2D si 3D; 
- cunoasterea programului INVENTOR; 
- cunostinte de randare prezinta un avantaj;  
- excelente abilităti de planificare a 
activitatii; 
- persoana proactivă, organizată, atentă la 
detalii şi orientată spre rezultat. 

Descrierea 
postului 

- transpunerea cerintelor clientilor în solutii 
viabile din punct de vedere tehnic;  
- efectuează masurători finale ale spatiului, 
în vederea realizarii proiectului;  
- elaborarea desenelor de executie, a 
schitelor şi proiectelor pentru client, folosind 
aplicatii de tip CAD, AUTOCAD, INVENTOR;  
- pregătirea desenelor pentru lansarea in 
productie;  
- suport tehnic pentru echipa de productie în 
scopul urmarii realizării produselor pe flux;  
- colaborare cu departamentul tehnic privind 
proiectul, relizarea şI finalizarea lui. 

4 
 
 
 
 
 

FRAGETICO GROUP 
Fabricant de produse finite din 
lemn (case din lemn, foişoare, 
mobilier de grădina, etc). 
 
Str. Ion Heliade Radulescu, nr. 33 
105600, Câmpina, jud. Prahova 
 
 
 
 
Tel: (+4) 0244376135 
Fax: (+4) 0244337548 

Contact - Email :  contact@fragetico.com 
Specificație post - Inginer proiectant 

Profilul 
candidatului 

- cunoştinte medii de AutoCAD. Orice alt 
program de proiectare în domeniul 
constructiilor din lemn (CAD-Work, Sema , 
Dietrich’s) cunoscut, constituie un avantaj; 
- cunoştinte de limbă franceză şi engleză. 
Orice altă limbă străina cunoscută constituie 
un avantaj; 
- să înteleagă cu uşurintă un desen tehnic; 
- să aibe cunoştinte bune de geometrie şi 
trigonometrie; 
- să aibe cunoştinte bune de operare în MS 
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http://www.fragetico.com 

Skype : fragetico 
Facebook: Fragetico 
 

 

 

Anunt postat în 3.10.2018 

Office (în special în EXCEL); 
- să aibe cunoştinte de calcul static şi 
rezistentă. 

Specificatii 
suplimentare 

- produsele proiectate vor fi urmărite atât în 
productie cât şi pe şantierele externe 
(Franta, Grecia, Italia etc); 
- activitatea se va desfaşura la sediul de 
productie al firmei din Câmpina, jud. 
Prahova. 

Beneficii 

- se asigură training pentru CAD-Work, MD-
Bat, Gestan; 
- se asigură o activitate în cadrul unui 
colectiv tânăr şi dinamic. 

5 

S.C. Hocolrom SRL  
Producător de tâmplărie din lemn 
stratificat şi mobilier 
Com. Izvoarele, sat Homoraciu, 
Str. Crasna nr. 182 – Prahova 
 
Mobil: 0740 948 217 
Tel/Fax: 0244 293 225 
 
Anunt postat în 3 octombrie 2018 

Specificație post - inginer absolvent al Facultătii de Ingineria 
Lemnului 

Cerinte 

- cunoaşterea limbii engleze sau franceze; 
- disponibilitate la deplasări externe; 
- de preferintă cu domiciliul în zona Ploieşti-
Măneciu 

Beneficii - Salariu motivant 

6 
 

S.C. HUMAN RESOURCES WORLD 
SRL 

Str. Lainici, nr. 44-46, etaj I, sector 
1, Bucureşti 

 

 

Contact 
Alexandru Ghinea. Tel fix/fax: 0311 090 191, 
mobil 0735 700 803, e-mail: 
hrw.local@yahoo.com 

Locație post - 1 post de inginer în Bucureşti 
- 1 post de inginer în localitatea Gruiu, Ilfov 

Specificație post 

- absolvent al unei facultăți în domeniul 
prelucrării lemnului; 
- experientă în domeniu dar sunt acceptați şi 
absolvenți recenți ai facultatii; 

http://www.fragetico.com/
file:///C:/Users/Luminita/Downloads/hrw.local@yahoo.com
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Anunț postat în 21 aprilie 2018 

 

- capacitate de asimilare rapidă a 
cunostiințelor, seriozitate, responsabil, 
organizat, dinamic, initiațivă şi abilități 
pentru rezolvarea problemelor; 
- cunostințe tehnologice (materii prime şi 
materiale, operații, maşini, utilaje, instalații, 
organizare flux tehnologic); 
- experiență de organizare a programului de 
lucru pentru angajații din subordine în număr 
de aproximativ 30 de muncitori; 
- disponibilitate de deplasare Bucureşti – 
Ilfov – Sinaia – Târgovişte ( de la fabrica de 
producție la zona de exploatare); 
- coordonarea procesului de producție 
(tehnolog); 
- cunostințe de metode şi tehnici de 
îmbunătățire a proceselor în vederea 
cresterii productivitații; 
-optimizarea soluțiilor constructive, a 
fluxului de fabricație; 
- stabilirea planurilor de acțiuni pentru 
îmbunătățirea producției şi a calității 

Facilități 

- cazare asigurată la pensiune pentru 
persoanele din afara judetului Ilfov sau 
Bucureşti; 
- 3 mese pe zi incluse; 
- decont transport; 
- acces la programe de instruire şi pregătire; 
- salariu motivant cuprins între 3500 lei – 
4500 lei NET, în funcție de experiență cu 
posibilitatea de creştere substanțială după 
primele luni de activitate. 

 

  



23 
 

Locuri de muncă publicate în 2017 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 S.C. ALSON COM TRADING S.R.L. 
Ilfov, Romania 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunt postat in 18 decembrie 
2017 

Contact 
Ana DIRINEA, Human Resources 
Department, e-mail: hr@alson.ro 
Tel: 040 730 033 518 / +40 771 601 459 

Locație post Com. Bujoreni, sat Olteni nr. 133, jud. Vâlcea 

Specificație post 
- inginer proiectant - industrializarea 
lemnului 

Profilul 
candidatului 

- absolvent al unei facultăți în domeniul 
prelucrării lemnului;  
- cunoaşterea de programe de proiectare;  
- dispus pentru relocare in judetul Vâlcea;  
- adaptabilitate, seriozitate şi dorinta de 
perfecționare în domeniu 

Beneficii 

- salariu motivant;  
- tichete de masă;  
- bonusuri de performanță;  
- prime de sărbatori;  
- transport şi cazare asigurate 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

SC. RO.WE.NI INDUSTRIE SRL  
Odobesti, jud. Vrancea 
 
Societate romano-franceza 
producatoare de mobilier din 
lemn 
 
 
Tel: 0237 633 033/ 0737 995 
381  
Fax: 0237 633 258 
 
 
Anunt postat in 6 iulie 2017 

Contact E-mail: roweni-direction@roweni.ro  
           director@roweni-industrie.ro 

Locatie post Loc. Odobesti, jud. Vrancea 

Specificatie post 

- inginer absolvent al Facultați de Ingineria 
Lemnului- pentru activitatea de proiectare 
- inginer absolvent al Facultați de Ingineria 
Lemnului- pentru activitatea de normare 
- inginer absolvent al Facultați de Ingineria 
Lemnului- pentru organizarea si urmarirea 
activitatii de productie la nivel de sector 

Profilul 
candidatului 

- Persoana interesata de dezvoltarea 
profesională pe termen lung. 

3 

S.C. SORTILEMN S.A. 
Str. Clujului nr. 7, Loc. Gherla, jud. 
Cluj 
  
 

Contact Pentru informatii suplimentare sunati la 
numărul de telefon: 0756205513 

Profilul 
candiadtului 

- O persoană pasionată de profesie, care 
dorește să se dezvolte profesional și să își 
construiască o carieră de succes 

mailto:hr@alson.ro
mailto:roweni-direction@roweni.ro
mailto:director@roweni-industrie.ro
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http://www.sortilemn.ro 
 
 
Anunt postat in 26 iunie 2017 

Oferta 
companiei 

- Pachet salarial motivant (inluzând sprijin 
pentru transport/chirie) 
- Plan de integrare si dezvoltare alături de 
un mentor cu experiență 
- Un plan de carieră pe termen lung 

4 

S.C. MC MOBILI S.A. Iasi 
 
 
Firma producatoare de mobilier 
din lemn masiv 
 
 
 
 
 
 
Anunt postat in 16 mai 2017 

Contact CV-urile se vor transmite la adresa de e-
mail: otilia.palmaciu@mcmobili.com  

Numar posturi - Inginer, absolvent al Facultății de Ingineria 
Lemnului 

Specificatie post - Sef secție 

Cerinte 

- cunostinte dobândite pe parcursul 
facultății  
- cunostinte operare calculator 
- cunostinte AutoCAD (constituie un avantaj) 

Facilitati 

- salar motivant 
- specializare la locul de muncă 
- specializare in AutoCAD, CNC,  
- deplasari la taârgurile de profil din 
strainatate 
- schimburi de experiență 

 
 
 
 
 

5 

Propunere de colaborare pe baza 
de contract 
 
Solicitant Ing. Cristian TUSZON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunt postat in 3 mai 2017 

Contact 
Ing. Cristian Tuszon. Cei interesați sunt 
invitați a trimite un un e-mail la următoarea 
adresa:  desene.mobila@gmail.com 

Specificatie 
oferta 

- colaborare pe baza de contract in vederea 
realizarii desenelor tehnice pentru mobilier 
comercial 

Profil candidat - student sau proaspat absolvent al 
Facultatii de Ingineria Lemnului 

Cerinte 

- Realizarea proiectelor la timp- cea mai 
importantă cerință ce trebuie îndeplinită 
- Cunostinte SolidWorks 2016  
- Limba engleză nivel mediu  
- Cunostințe medii de metode de construcție 
a mobilierului, accesorii utilizate  
- Cunostințe despre sistemul de masura 
“imperial”/metric (conversie) 
- cunostinte despre AutoCAD 

http://www.sortilemn.ro/
mailto:otilia.palmaciu@mcmobili.com
mailto:desene.mobila@gmail.com
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Atributii 

- pe baza comenzilor primite de la client, se 
vor alege materialele, accesoriile si 
tehnologia de fabricatie  
- se trimite proiectul la client iar în cazul 
unor sesizări acesta se va modifica  
- dupa aprobarea proiectului, se va intocmi 
necesarul de materiale, se vor realiza 
desenele reperelor (convertire în fisiere 
dxf,  cu posibilitatea procesarii dxf-urilor in 
AutoCAD) 

Precizari 
- candidatul va putea lucra de acasa 
- plata se va face la sfarsitul proiectului 

 
 
 
 
 

6 

  
S.C. International Service C&C SRL 
 
Detinatoare a unei fabrici de 
mobila în Brăila şi a 20 de puncte 
de lucru în tara 
 
http://www.international-
service.ro 
 
  

 

 

 
 
 
 
Anunt postat in 6 aprilie 2017 

Contact 

Florin Corbu - General Manager,  
e-mail office@international-service.ro 
- Se solicita angajarea a unor tineri 
absolventi sau a studentilor din anul 
terminal 

Specificatie post 

- agent vanzari: pentru Cluj 2 persoane, 
pentru Constanţa 1 persoana si pentru 
Timişoara 1 persoana 
- agent vanzari pentru Bucuresti (locaţie 
fixa) 2 persoane (de preferinta fete), la sediul 
central al firmei 
- pentru fabrica din Braila 2 absolventi 
(tehnologie si design) care au avut 
performante deosebite în timpul facultatii 
(cu domiciliul in zona) 

Facilitati 

- pentru agentii de vanzari din Cluj, 
Constanta si Timisoara se ofera masina de 
serviciu cu combustibil fara limită de 
kilometri parcurşi pentru firma, salariu net 
1800 RON, telefon de serviciu fara limita de 
convorbiri 
- pentru agentii de vanzari din Bucuresti se 
ofera salariu net de 1500 RON, sambata si 
duminica nu se lucreaza 

Precizari 
- Salariile sunt pentru debut, in functie de 
performantele angajatilor vor creste (chiar 
lunar), sau in cazul unei lipse de interes 

http://www.international-service.ro/
http://www.international-service.ro/
mailto:office@international-service.ro
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pentru postul oferit se poate inceta 
colaborarea 

 
 
 
 

7 

S.C. MINUZZO MOBILI 
Loc. Selimbar, jud. Sibiu 
 
 
 
 
Firma producatoare de mobila din 
lemn masiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunt postat in 03 aprilie 2017 

Contact office@italianstyle.ro  
Tel: 0269 560455, 0751 146 000 

Specificatie post 
- inginer proiectant 
- inginer tehnolog 
- student practicant in perioada vacantei 

Cerite 

- Absolventi cu studii superioare in industria 
lemnului  
- Experienta in domeniu dar sunt acceptati si 
absolventi recenti ai facultatii  
- Cunostiinte avansate in utilizarea 
calculatorului (MSOffice), AUTOCAD 
constituie avantaj  
- Capacitate de asimilare rapida a 
cunostiintelor, seriozitate, responsabil, 
organizat, dinamic, inititiativa si abilitati 
pentru rezolvarea problemelor 

Responsabilitati 

- Pregatirea, conceptia, realizarea si 
urmarirea documentatiei complete pentru 
produsele ce urmeaza a fi fabricate in 
societate si lansate apoi in productie. 

Facilitati 

- Salariu negociabil, tichete de masa 
- Oportunitate de a lucra intr-o companie cu 
capital strain 
- Mediu dinamic, acces la programe de 
instruire si pregatire. 
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SC FAMEX PROD SRL 
Loc. Gornesti, jud. Mures 
 
 
 
Firma producatoare de mobilier 
pentru export 
 
 
 

Contact 
CV-ul se va transmite la adresa de e-
mail: pierrebruyere@yahoo.com, telefon: 
0747 995 037 

Specificatie post - Director productie 

Responsabilitati 

- coordonarea si monitorizarea activitatii de 
productie si respectarea termenelor de 
finalizare a comenzilor;  
- asigurarea calitatii produselor; 
- urmarirea activitatii utilajelor de productie 
si asigurarea functionarii in parametrii 

mailto:office@italianstyle.ro
mailto:pierrebruyere@yahoo.com
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Anunt postat in 6 martie 2017 

normali a liniilor de productie;  
- organizarea, monitorizarea si gestionarea 
echipei din subordine 

Cerinte 

- studii in domeniile prelucrarea lemnului;  
- minim 2 ani experienta in activitatea de 
productie; 
 - experienta in managementul echipelor 
(minim 20 persoane);  
- abilitati excelente de organizare;  
- bune abilitati de comunicare si gestiune a 
conflictelor;  
- bun spirit de observatie, atentie la detalii;  
- respectarea termenelor limita, disciplina 
muncii 

Facilitati 

- salariu fix plus prime in functie de 
realizarea obiectivelor, autoturism de 
serviciu, telefon si apartament de serviciu 
pentru persoanele din afara judetului 

 
9 

Yildiz Entegre S.A. 
Loc. Oarja-Pitesti, jud. Arges 
 
 
Companie care se numara printre 
cei mai mari producatori de MDF, 
podele laminate si alte produse 
din lemn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 

CV-urile se vor transmite la adresa de e-
mail:  simona.arsene@yildizentegre.ro, tel : 
0371 521 900, 0799207293 sau la sediul 
companiei - Str. Craiovei, nr. 42, etaj 4, 
Pitesti   

Specificatie post 

- 5 ingineri cu experienta absolventi ai 
Facultatii de Ingineria Lemnului 
- 5 ingineri proaspat absolventi ai Facultatii 
de Ingineria Lemnului 

 Cerinte  

 - studii superioare de specialitate in 
industria lemnului  
- cunostinte tehnice de prelucrare a lemnului 
- cunostinte avansate in utilizarea 
calculatorului si a programelor specifice de 
proiectare 
- cunostinte medii/avansate de limba 
engleză, scris si vorbit 
- aptitudini de planificare, organizare si 
coordonare 
- persoana dinamică, creativa, care acorda 
atentie sporita detaliilor 

mailto:simona.arsene@yildizentegre.ro
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Anunt postat in 14 ianuarie 2017 
 

- capacitatea de a lucra în echipa, abilitati 
excelente de comunicare, disponibilitate la 
deplasari in tara si strainatate, flexibilitate 

Descriere post 

 - alege solutia de productie optima, in 
functie de cantitatile de materiale estimate 
si de costurile bugetate  
- pregateste, concepe, realizeaza si 
urmăreste documentatia tehnica completa 
pentru produsele ce urmeaza a fi fabricate, 
pe repere si detalii de executie  
- supravegheaza buna executie a produselor 
si respectarea termenelor asumate 
- supravegheaza realizarea de catre echipa a 
produselor cerute la nivelul calitativ si 
cantitativ impus de standardele companiei  
- efectueaza receptia calitativa si cantitativa 
la finalizarea produselor  
- face propuneri pentru elaborarea de 
proceduri si instructiuni de lucru necesare 
optimizarii procesului de productie  
- asigura imbunatatirea continuă a calitatii si 
reducerea pierderilor si a rebutului  
- identifica si semnalizeaza nevoile de 
instruire ale personalului din subordine 
- intretine permanent relatia cu clientii 

Oportunitati 
- Se asigura posibilitatea lucrului intr-o 
companie multinationala  unde veti beneficia 
de training si dezvoltare personala  

10 
 
 

EcoCasa 
Barcelona, Spania 
 
Societate specializata pe 
constructii bioclimatice pe 
structura de lemn 
 
http://www.eco-casa.es 
 
Anunt postat in 10 ianuarie 2017 

Contact Liliana Liutta, e-mail: info@eco-casa.com 

Specificatie post 
- Inginer sau student in anul terminal al 
Facultatii de Ingineria Lemnului 

Cerinte 

- varsta maxima - 32 ani 
- cunostinte avansate de proiectare CAD 
WORK, AutoCAD, CAD CAM 
- cunostinte de limba engleza, franceza sau 
spaniola 

Facilitati - se ofera cazare si deplasare 

Locuri de muncă publicate în 2016 

http://www.eco-casa.es/
mailto:info@eco-casa.com
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1 

Firma de recrutare personal ATT – 
Interim Oradea cauta personal 
pentru unul dintre clientii sai 
 
Anunt postat in 12 decembrie 
2016 

Contact Ladescu Laura Alexandra, tel. 0774425984,  
email: laura.ladescu@att-interim.ro 

Specificatie post - Inginer proiectant, absolvent al Facultatii 
de Ingineria Lemnului 

2 

S.C. SILVALOGISTIC 
Loc. Caransebes, jud. Caras-
Severin 
 
Firma produce produse 
stratificate curbate din furnire ce 
sunt destinate pietei externe 
 
 
 
 
 
Anunt postat in 22 noiembrie 
2016 

Contact 

CV-ul se va transmite la adresa de 
email: cristina.logistic@gmail.com sau puteti 
sa sunati la numarul de telefon 
0728729736 (Coman Cristina). 

Specificatie post 
- Inginer absolvent al Facultatii de Ingineria 
Lemnului 

Cerinte 

- organizarea si coordonarea activitatii de 
productie (40 de muncitori); 
- cresterea productivitatii angajatilor;  
- realizarea planului de productie; 
- respectarea conditiilor de calitate 

Facilitati 
- salariu motivant,  
- chirie asigurata pentru persoanele din 
afara localitatii 

3 

International Sercive C&C SRL 
Bucuresti 
Sos. Berceni, nr. 37, bl. 106, ap. 
81, sect. 4, Bucuresti 
 
Firma de distributie si productie 
de accesorii pentru mobila 
 
Web: 
http://www.internatinal-
service.ro 
E-mail: office@international-
service.ro 
 
Anunt postat in 14 noiembrie 
2016 

Contact 

CV-urile se vor transmite la adresa de e-
mail office@international-service.ro, sau se 
vor prezenta prin telefon la numarul 021 
242 2420 

Specificatie post 

 
- reprezentati tehnici comerciali; 
- proiectanti de mobila si accesorii; 
- coordonatori de activitate pe tot teritoriul 
tarii 

Cerinte 
- mentinerea legaturii cu portofoliul de 
clienti arondat 
- cautarea de noi clienti, etc 

4 S.C PROMOBDECOR S.R.L  
Str. Salcamului, nr. 14B, Com. 

Contact Rusu Constantin, tel: 0722 662 025 
Specificatie post - inginer/tehnician proiectare mobila 

mailto:laura.ladescu@att-interim.ro
mailto:cristina.logistic@gmail.com
http://www.internatinal-service.ro/
http://www.internatinal-service.ro/
mailto:office@international_service.ro
mailto:office@international_service.ro
mailto:office@international-service.ro
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Nazna, jud, Mures 
 
Firma producatoare de mobilier 
 
 
 
Anunt postat in 12 noiembrie 
2016 

- sef serviciu proiectare 

Cerinte 

- abilitate in comunicare; 
- punctualitate,  
- seriozitate, 
- cunostinte operare PC, AUTOCAD, 
ARCHICAD 
- cunoasterea limbii franceze si engleze 
constituie un avantaj 

5 

S.C. SWL WOOD INDUSTRIES S.R.L 
Piatra-Neamt 
 
Firma produce furnire tehnice din 
rasinoase si foioase moi ce sunt 
destinate pietei externe 
 
 
Anunt postat in 29 octombrie 
2016 

Contact dl. Constantin Mituca  
E-mail: constantin.mituca@gmail.com 

Specificatie post - 3 ingineri tehnologi (din care unul pentru 
controlul tehnic de calitate) 

Cerinte Salariul şi alte facilitati oferite se vor discuta 
la sediul firmei 

 
6 

SC Maria Production  
str. Garii, nr. 7, Campeni, jud. Aba 
 
Firma face parte din grupul 
Transilvania Production si 
realizeaza mobilier din lemn de 
rasinoase destinat exportului 
 
http://www.mariaproduction.ro 
http://www.transilvaniaproductio
n.ro 
 
Anunt postat in 12 octombrie 
2016 

Contact Domnul Marius Morar – telefon 0728 
966290 

Specificatie post Inginer pentru proiectarea mobilei 

Cerinte 

- Cunostinte de operare pe calculator; 
- Cunostinte de proiectare in AutoCAD - 
imperativ necesare; 
- Cunoasterea unei limbi straine constituie 
un avantaj 

 
 

7 

SC MINUZZO MOBILI 
Societate cu sediul în Selimbar, 
jud. Sibiu  
 
Firma producatoare de mobila din 
lemn masiv 

Contact E-mail: office@italianstyle.ro 
Specificatie post - Inginer proiectant 

Cerinte 

- absolvent de studii superioare în industria 
lemnului;  
- cunoştinţe avansate in utilizarea 
calculatorului (MS Office); 

mailto:constantin.mituca@gmail.com
http://www.mariaproduction.ro/
http://www.transilvaniaproduction.ro/
http://www.transilvaniaproduction.ro/
mailto:office@italianstyle.ro
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Telefon: 0269/560455, 
0751/146000 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunt postat in 13 septembrie 
2016 

- cunoaşterea AutoCAD-ului constituie un 
avantaj;  
- capacitate de asimilare rapida a 
cunostintelor, seriozitate, responsabil, 
organizat, dinamic, cu iniţitiativa si abilitati 
pentru rezolvarea problemelor. 

Responsabilitati 

- pregatirea, conceptia, realizarea si 
urmarirea documentatiei complete pentru 
produsele ce urmeaza a fi fabricate in 
societate si lansate apoi in productie 

Facilitati 

- salariu negociabil, tichete de masa;  
- oportunitate de a lucra intr-o companie cu 
capital strain; 
- mediu dinamic, acces la programe de 
instruire si pregatire. 
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S.C. Fascinatia Locuintei S.R.L. 
Str. Salinelor nr. 8, Ocna Sibiului 
 
Firma cu capital german 
producatoare de mobila destinata 
exclusiv pentru piata Europei de 
Vest 
 
Tel: 0040 269 577 093; - 577366 
Fax: 0040 269 577372 
 
Anunt postat in 17 iulie 2016 

Contact 

- CV-ul se va trimte la adresa de e-
mail:administrator@fasloc-baur.ro 
- Pentru informatii suplimentare puteti sa va 
adresati d-nului Meier Peter tel: 0743 053 
431 

Specificatie post - Inginer proiectare cu specializarea Ingineria 
Lemnului 

Cerinte 
- utilizator al programului AutoCAD 
- cunostinte de limba engleza si eventual 
germana (constituie un avantaj) 
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SC Noulwoodest SRL 
cu sediul in Oradea, jud. Bihor 
Firma producatoare de mobilier 
din lemn masiv 
 
 
http://www.devinanais.com 
 
 
 
Anunt postat in 4 iulie 2016 

Contact 
CV-urile se vor transmite la adresa de  
e-mail: mswoodest@yahoo.com 

Specificatie post 

- un inginer tehnolog - absolvent al 
Facultatii de Ingineria Lemnului promotia 
2016 sau din anii anteriori 
- un inginer proiectant - absolvent al 
Facultatii de Ingineria Lemnului promotia 
2016 sau din anii anteriori 

Facilitati 
Firma ofera: 
- cazare; 
- transport; 

mailto:administrator@fasloc-baur.ro
http://www.devinanais.com/
http://www.devinanais.com/
mailto:mswoodest@yahoo.com


32 
 

- salariu si conditii atractive de munca. 

10 

SC VICFOREST Prod SRL  
cu sediul în Targu Trotus, jud. 
Bacau 
 
Obiect de activitate - prelucrarea 
lemnului 
 
Anunt postat in 19 iunie 2016 

Contact  
Informatii suplimentare la telefon: 0746 
114000 

Specificatie post Personal calificat in ingineria lemnului 

 
11 

 
 

Euphoria Kitchens Hall 
 
http://euphoria.com.ro/ 
 
 
 
 
 
 
Anunt postat in 26 mai 2016 

Contact 
CV-urile se vor trimite la adresa de e-
mail: office@euphoria.com.ro 

Specificatie post Inginer proiectant  
Locatie post Buzau si Bucuresti 

Cerinte 

- Abilitati excelente de proiectare 2D si 3D 
- Abilitati de comunicare 
- Cunostinte tehnice legate de materiale si 
accesorii 
- Abilitati tehnice de calcul suprafete 
- Abilitati de comunicare proiecte in 
productie 
- Dorinta de afirmare si perfectionare 

12 

S.C. HOLVER S.R.L.  
Membra a Grupului Frischeis 
(Austria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Ing. Iuliu Moldoveanu, tel. 0727 141 912 
e-mail: iuliumoldoveanu@acr.ro 

Specificatie post Director tehnic 
Locatie Sucursalele Cluj si Constanta 

Cerinte 

- studii superioare in domeniul 
ingineriei/industriei lemnului, preferabil 
Facultatea de Ingineria/Industria Lemnului 
sau orice alta facultate cu profil tehnic  
- cunoştinţe tehnologice în domeniul 
prelucrarii lemnului (materii prime si 
materiale, operatii, masini (inclusiv CNC), 
utilaje, instalatii, organizare flux tehnologic);  
- minim 5 ani de experienta ca director 
tehnic, sau sef de atelier sau sef de fabrica 
de mobila;  
- experienta de organizare a programului de 
lucru pentru angajatii din subordine, 

http://euphoria.com.ro/
http://euphoria.com.ro/
mailto:office@euphoria.com.ro
mailto:iuliumoldoveanu@acr.ro
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Anunt postat in 21 aprilie 2016 organizare a activitatii de intretinere si 
reparatii;  
- cunoastere buna a limbii engleze (scris, 
vorbit), ideal limba germana;  
- disponibilitate de deplasare la scolarizare 
in Austria sau în alte tari ale grupului Holver  
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SC Artemob Internațional SRL  
Filiere Bois&Laque Groupe PMH 
Roumanie 
(Artemob International & 
MobiluxBucuresti & Mobimexa 
Arad) 

Tel: +40 265 570 249; +40 212 
506 270 
Mobil: +40 741 164 480; +40 722 
164 480  
Fax: +40 365 814 612 

http://www.artemobinternational.
com   

Anunt postat in 05.02.2016 

Contact 

  

Daniela Ciurba, Directeur économique 
(RH&Juridique).  

E-mail: dciurba@artemobinternational.com 

Numar locuri 
- Responsabil productie sectie prelucrari 
mecanice 
- Inginer tehnolog 

Locatie  Fabrica din Tarnaveni,situata in str. 1 
Decembrie 1918 nr. 50, jud. Mures 

14 

SC Fascinatia Locuintei SRL 
Firma germana producatoare de 
mobila din lemn masiv 
 
Str. Salinelor nr. 8, Ocna Sibiului 
Tel: 0040 269 577093; 0040 269 
577366 
Fax: 0040 269 577372 
E-mail: contact@fasloc-baur.ro 
 
Anunt postat in 02.02.2016 

Contact 
CV-urile se vor transmite pe adresa de e-
mail: 
 administrator@fasloc-baur.ro 

Cerinte 
- cunoasterea programului AutoCAD 
- cunoasterea limbii germane constituie un 
avantaj 

Numar locuri - 1 Inginer proiectant 

15 

SC HOCOLROM SRL  
Comuna Izvoarele, sat Homoraciu, 
judeţul Prahova 
 
Firma producatoare de tamplarie 

Contact Dl. Cosmin Cristea - tel 0740 144 141 

Numar locuri 
- 1 inginer absolvent al Facultatii de 
Ingineria Lemnului, promotia 2005 sau mai 
recenta 

Solicitare Este de preferat ca absolventul sa aiba 

mailto:dciurba@artemobinternational.com
mailto:contact@fasloc-baur.ro
mailto:administrator@fasloc-baur.ro
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din lemn stratificat  
 
Anunt postat in 25.01.2016 

domiciliul stabil in zona localitatilor Valenii 
de Munte - Maneciu 
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S.C.  ALSON COM TRADING S.R.L. 
Localitatea Bujoreni, jud. Valcea 
 
 
 
 
Anunt postat in 20.01.2016 

Contact 
D-na Ana Dirinea, tel: 0730 033 518/ 0771 
601 459,  
E-mail: hr@alson.ro 

Numar locuri 1 
Descrierea 
postului 

Inginer proiectant, absolvent al Facultatii de 
Ingineria Lemnului, promotiile 2013-2015 

Oportunitati 
- tichete de masa 
- transport catre si de la locul de munca 
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NAVYK Design and Engineering 
Services 
 
6, Tecuci Street, block V5, 
800120  
PO Box: OP 1, CP 99, 800710  
Galati, România  
 
Contact:  
tel: +40 336 802 145  
mob: +40 756 769 070  
fax: +40 336 802 146  
 
E-mail: info@navyk.com  
Web site: www.navyk.com  
 
Anunt postat in 05.01.2016 

Contact  
Are you up for the challenge? Please send 
your application and CV in English 
to info@navyk.com 

Numar locuri Interior Design Engineer 

Descrierea 
postului 

- drafting layout drawings 
- drafting detail drawings 
- drafting workshop drawings 
- making material listings 

Cerinte 

- experience in Rhinoceros 3D modeling 
software will be an advantage 
- graduation from the Faculty of Wood 
Engineering in Brasov will be an advantage 
- good command of the English language 

Oportunitati 
- a full-time job in a young and dynamic 
working environment 
- good terms of employment 

 

mailto:hr@alson.ro
mailto:info@navyk.com
http://www.navyk.com/
mailto:info@navyk.com

