Șef Formație
Vrei să lucrezi într-un mediu profesionist, cu oameni specializați?
Poți deveni parte a echipei noastre, o echipă tânără și ambițioasă!
Noi cei de la Concord Service Center căutăm colegi ca tine!
Ce asteptăm de la tine:
- Abilități de coordonare, organizare și planificare a activităților;
- Abilități foarte bune de comunicare și relaționare;
- Tehnici de people management;
- Deschidere către tehnologie și digitalizare;
- Dinamism, ingeniozitate și eficiență;
- Gândire logică;
- Orientare spre rezultate;
- Atenție distributivă;
- Atitudine proactivă;
- Capacitatea de a lucra în echipă;
- Rigurozitate în activitatea desfăsurată;
- Motivație reală să rămană în România;
- Cunoștințe de profil tehnic, domeniu Electronică si Telecomunicații;
- Cunostințe solide de operare PC;
- Cunostiințe elementare de limba engleza;
- Experiența pe un post de conducere;
- Experiența în coordonarea proceselor de producție;
- Experienta în lucrul cu oamenii.
Responsabilități:
- Asigură îndeplinirea normei de lucru de către toate persoanele din subordinea sa;
- Planifică și organizează activitatea în cadrul departamentului;
- Supervizează și optimizează procesele de lucru;
- Asigură gestiunea fizica a tuturor produselor și materialelor aflate în zona sa de activitate;
- Ia măsuri în vederea folosirii raționale și eficiente a forței de muncă, prevenirii rebuturilor, a risipei de
materiale, energiei, materiei prime;
- Repartizează obiectele de inventar în rândul angajaților respectând procedura de lucru aprobată la
nivelul organizației;
- Evaluează activitatea angajaților din subordine;
- Transmite superiorului ierarhic raportări zilnice cu privire la norma zilnică realizată de echipa.

Beneficii:
- Salariu motivant;
- Tichete de masa;
- Prime de Paște, Crăciun, 1 Iunie;
- Transport (decontare combustibil, disponibilitatea autocarului închiriat de companie sau decontarea
abonamentului de transport în comun);
- Posibilitatea de achiziționare a produselor noastre la prețuri speciale;
- Beneficii colective (credit sanatate in limita a 540 ron/an, tichete cadou, buget teambuilding, discount
achizitie produse din firma, etc).

