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UNIVERSITATEA TEHNICĂ
„GHEORGHE ASACHI”
FACULTATEA DE TEXTILE,
PIELĂRIE ȘI MANAGEMENT
INDUSTRIAL
Ingineria în domeniul modei este o vocaţie. Plasată abia sesizabil la
graniţa dintre tehnică, ştiinţă şi artă, ingineria textilă are valenţe
profund umaniste … Pentru că textilele fac parte din viaţa noastră de
zi cu zi, sub forma îmbrăcămintei, a decoraţiunilor interioare, a
echipamentelor de protecţie, a compozitelor pentru industria
automotivă şi aeronautică, a materialelor pentru construcţii şi pentru
agricultură, a grefelor vasculare, a aţelor chirurgicale, a e-textilelor şi
sub multe, multe alte forme. Toate aceste game variate de domenii
fac ca și industria să ﬁe într-o permanentă schimbare și dezvoltare.
Facultatea de Textile, Pielărie şi Management Industrial din Iaşi este
locul de formare pentru viitorii ingineri și manageri care vor avea
competenţe tehnice, tehnologice, de design, economice şi
manageriale, specialiști capabili să se adapteze cerinţelor unei
economii globale şi noilor tehnologii, cu şanse reale în competiţia de
pe piaţa europeană a forţei de muncă.
Este prima facultate de proﬁl din ţară și totodată singura care oferă
specializări pentru toate ramurile din industria modei, acum
regăsindu-se între cele 11 facultăţi din cadrul Universităţii Tehnice
“Gheorghe Asachi” din Iași. Din 1995 facultatea a devenit membru
AUTEX – Asociaţia Europeană a Universităţilor Textile. Din 1999
specializarile facultăţii sunt recunoscute de către FEANI – Federaţia
Europeană a Asociaţiilor Naţionale ale Inginerilor), iar începând cu
anul 2000, diplomele pe care le emitem absolvenţilor sunt
recunoscute de către Institutul Textil din Manchester, Marea
Britanie.
Domenii:
Domeniul Inginerie Industrială este extrem de important pentru
industria produselor textile, de confecţii și de încălţăminte, pregătind
specialiști pentru toate tipurile de activităţi bazice de inginerie din
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orice companie. Domeniul ingineriei industriale are în componenţa
lui următoarele specializări:
Ÿ Tehnologia și Designul Produselor Textile
Ÿ Tehnologii Digitale pentru Industria Modei
Ÿ Tehnologia Tricoturilor și a Confecţiilor
Ÿ Tehnologia și Designul Confecţiilor din Piele și Înlocuitori
Ÿ Design Industrial
Ingineria economică industrială este un program de licenţă al cărui
scop este să formeze specialiști la standarde internaţionale, cu
expertiză speciﬁcă în inginerie și management industrial, prin
promovarea de studii interdisciplinare, ﬂexibile și inovative în
inginerie, management și economie.
Absolvenţii specializaţi în inginerie și management industrial sunt
capabili să proiecteze, organizeze și să conducă sisteme sau
subsisteme de producţie și să creeze și să menţină relaţiile care leagă
respectivul sistem la mediul socio-economic, tehnologic și
informaţional în permanentă schimbare din România și din lume.
Specializările disponibile în acest domeniu sunt:
Ÿ Ingineria și Managementul Afacerilor
Ÿ Inginerie Economică Industrială
Domeniul Inginerie Chimică include două programe de licenţă care
pregătesc tehnologi în chimia textilelor și a pielii.
Aceste programe pregătesc specialiști competitivi în domeniul
materialelor textile și a procesării pieilor. Acest domeniu, mai puţin
cunoscut utilizatorilor de produse textile și din piele, se ocupă cu
procese chimice precum vopsirea sau ﬁnisarea, prin care aceste
produse capătă caracteristici funcţionale și estetice esenţiale.
Acest domeniu dispune de următoarele rute:
Ÿ Tehnologie Chimică Textilă
Ÿ Tehnologia Chimică a Produselor din Piele și Înlocuitori
Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial crează
totodată cadrul perfect pentru dezvoltarea relaţiilor de colaborare
între mediul economic și cel educational. Încă din anul al doilea din
ciclul de licenţă, studenţii sunt implicaţi în activităţi practice sau de
internship pentru a facilita tranziţia de la școală la viaţa activă,
legătura cu viitorii angajatori și inserţia acestora în piaţa muncii
făcânduse ulterior mult mai ușor.
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ASTIP

Noi suntem . .

Scop:
Ÿ

asigurarea premiselor de integrare a
studenţilor și tinerilor absolvenţi în
societate din punct de vedere social,
profesional, cultural, artistic prin acces la
informaţie și activităţi speciﬁce de
formare și dezvoltarea personalitatii
creatoare a studentilor in domeniul
tehnic, cultural sportiv si socioeconomico- organizatoric.

Obiective:
Ÿ

Ÿ

ASOCIAŢIA ...
este mai mult
decât un NUME,
mai mult decât
o SIGLĂ, ea reprezintă
ȘCOALA NONFORMALĂ
a celor mai valoroși
LIDERI DE MÂINE

Ÿ
Ÿ
Ÿ

oferirea studenţilor și absolvenţilor
sprijinul de care au nevoie, prin servicii
de consiliere educaţională și psihologică,
în luarea deciziilor ce le vor asigura
succesul academic și profesional;
creșterea gradul de implicare al
studenţilor în diferite activităţi cu
caracter profesional, social, cultural;
susţinerea de programe de dezvoltare
pentru studenţi;
stimularea intelectuală a studenţilor;
încurajarea tinerelor talente și crearea
condiţiilor optime pentru aﬁrmarea
acestora;

creșterea gradului de informare a
studenţilor;
Ÿ îmbunătăţirea abilităţilor studenţilor
prin diferite caliﬁcări necesare pentru
integrarea pe piaţa forţei de muncă;
Ÿ îmbunătăţirea și facilitarea comunicării
între ﬁrmele angajatoare și studenţi;
Ÿ creșterea nivelului de pregătire
profesională a studenţilor.
Ÿ

În cei 15 ani de la înﬁinţare, asociaţia a
implementat un număr de 126 proiecte
educaţionale și extracuriculare adresate
elevilor din învăţământul preuniversitar
dornici să-și dezvolte abilităţile în domeniul
ingineresc speciﬁc, studenţilor și tinerilor
ingineri ai Facultăţii de Textile-Pielărie și
Management Industrial. Dintre acestea
multe au devenit proiecte reprezentative și
de tradiţie pentru asociaţie ajungând la a IVa sau chiar a VII-a ediţie. Realizarea unui
calendar anual de proiecte a fost posibilă
prin obţinerea de ﬁnanţări din partea mai
multor entităţi publice locale și naţionale
sau prin sprijinul necondiţionată a
diferitelor ﬁrme și companii din industrial
speciﬁc domeniului de activitate.

Adresa:
Bldv. Dimitrie Mangeron, nr. 59,
Iași, corp TEX 1, sala 06
Email: astip@tex.tuiasi.ro
Telefon: 0767167777

CONTACT:

Asociaţia Studenţilor și Tinerilor Ingineri
Politehniști Iași înﬁinţată în 2002 în cadrul
Facultăţii de Textile-Pielărie și Management
Industrial din Universitatea Tehnice
“Gheorghe Asachi” din Iași având ca:
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OPEN
DOORS
FOR
JOBS

Proiect nantat de
Ministerul Tineretului si Sportului
Beneciar:

Parteneri:
Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
Asociaţia Absolvenţilor Facultăţii de Textile-Pielărie și
Management Industrial

Denumire proiect:
Open doors for jobs

Perioada de desfășurare:
01 august -03 noiembrie 2017

Scopul proiectului: este de a asigura studenţilor din domeniul tehnic speciﬁc
dobândirea capacităţii de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea
sarcinilor profesionale complexe, speciﬁce condiţiilor reale dintr-o companie şi/sau
institut de cercetări.
Justiﬁcarea proiectului:
La originea ideii proiectului “OPEN DOORS FOR JOBS” a stat necesitatea pregătirii
forţei de muncă specializate la nevoile reale ale ﬁrmelor de proﬁl și a fost sugerată de
experienţa recentă a solicitantului care a organizat împreună cu o formă de proﬁl un
stagiu de internship de 10 zile pentru un număr de 6 studenţi, realizare considerată de
toţi participanţii ca ﬁind un mare succes.
Activităţile de practică prevăzute în planurile de învăţământ se desfășoară în atelierele
universităţilor și sunt îndrumate pe bază de voluntariat sau de către personal auxiliar,
fapt care nu asigură o continuitate a pregătirii de calitate. Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului și Sportului, prin unităţile și instituţiile sale, încurajează
organizarea de programe de instruire a studenţilor în sistemul educaţiei prin stagii de
practică și de instruire dar imposibilitatea organizării de către universităţi a practicii în
ﬁrmele de proﬁl datorită lipsei ﬁnanţării reprezintă poate cea mai mare problemă cu
care se confruntă învăţamântul superior din România, în special cel din domeniul tehnic.
Adaptarea la schimbarea mediului competitiv european cere ﬁrmelor ﬂexibilitate și
valoare adăugată, scop în care principalele direcţii de acţiune identiﬁcate privesc
educaţia, forţa de muncă, cercetarea, dezvoltarea și inovarea (http://ec.europa.eu). În
învăţământul universitar tehnic combinarea excelenţei în studii știinţiﬁce și tehnice cu
comportament antreprenorial și aptitudini practice trebuie să imprime absolvenţilor
competenţe de natură să le permită absorbţia şi integrarea acestora pe piaţa muncii.
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Identiﬁcarea necesităţii implementării proiectului rezultă din:
Ÿ Raportul Comisiei de Evalure Instituţională 2015 din partea ARACIS care face
observaţia cu privire la potenţialul de îmbunătăţire a desfășurării practicii
tehnologice;
Ÿ Rezultatele studiului „Gradul de orientare al studentului cu privire la primul job după
absolvire” desfășurat pe un eșantion reprezentativ de 200 studenţi ai Universităţii
Tehnice “Gh. Asachi” din Iași, de către asociaţia solicitanţă studiu ce relevă condiţia
acut necesară a pregătirii practice. Din acest studiu rezultă că 75% din respondenţi
consideră că nu au ”abilităţi practice de specialitate”.
Ÿ Recomandarea expresă a Conferinţei Mondiale a învăţământului superior de la Paris
(1998) conform căreia universităţile şi societăţile comerciale trebuie să integreze
educaţia practică în producţie.
Prin realizarea activităţilor prevăzute, proiectul rezolvă cerinţa necesităţii desfășurării
stagiilor de internship, în condiţii de excelenţă atât organizatoric cât și din punct de
vedere al conţinutului.
Piaţa muncii actuală menţine un nivel ridicat al competivităţii în ocuparea unui loc de
muncă, un standard ridicat al cerinţelor la nivel de cunoștinţe și la nivel de abilitate de a
utiliza noţiuni din varii domenii care se întrepătrund în activitatea de producţie și în
menţinerea pe piaţa a agenţilor industriali. Atingerea scopului propus a determinat o
atitudine proactivă a beneﬁciarilor prezentului proiect la cerinţele pieţii muncii, o
dorinţă de dezvoltare profesională continuă, de fructiﬁcare a oportunităţilor și chiar de
creare a unor activităţi menite să vină în sprijinul propriilor nevoi conștientizate.
Proiectul a promovat transpunerea în practică a triadei învăţământ – cercetare –
producţie. Pe durata stagiului studenţii au aplicat cunoștinţele teoretice dobândite
pentru soluţionarea în condiţii de autonomie a unor probleme și situaţii reale și au avut
posibilitatea de a lucra în echipe multidisciplinare și de a comunica în diverse contexte.

Obiectivele proiectului:
O1. Informarea unui număr de 1000 de studenţi cu privire la oportunităţile oferite

TRASEU EXCURSIE DE STUDII

studenţilor prin participarea la un stagiu de internship într-o companie de proﬁl, în
perioada 01 august – 01 octombrie 2017, la Iași
O2. Asigurarea cadrului organizatoric pentru desfășurarea stagiului de internship
pentru un număr de 25 de studenţi în companii de proﬁl din judeţele Neamţ-ClujMureș, în perioada 19-22 octombrie 2017
O3. Realizarea unei reviste și a unui panou de 16 m2 de prezentare a proiectului cu rol
de multiplicare și diseminare a rezultatelor proiectului, în perioada 23 octombrie –
03 noiembrie, Iași

1. Alpina Shoes, Reghin
2. Class Shoe, Cluj-Napoca
3. Jolidon, Cluj-Npoca
4. Sefar Sighișoara
5. Monosuisse, Sighișoara
6. Hackenberg, Odorheiul Secuiesc
7. Lidia Mod, Pașcani
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atitudine proactivă a beneﬁciarilor prezentului proiect la cerinţele pieţii muncii, o
dorinţă de dezvoltare profesională continuă, de fructiﬁcare a oportunităţilor și chiar de
creare a unor activităţi menite să vină în sprijinul propriilor nevoi conștientizate.
Proiectul a promovat transpunerea în practică a triadei învăţământ – cercetare –
producţie. Pe durata stagiului studenţii au aplicat cunoștinţele teoretice dobândite
pentru soluţionarea în condiţii de autonomie a unor probleme și situaţii reale și au avut
posibilitatea de a lucra în echipe multidisciplinare și de a comunica în diverse contexte.

Obiectivele proiectului:
O1. Informarea unui număr de 1000 de studenţi cu privire la oportunităţile oferite

TRASEU EXCURSIE DE STUDII

studenţilor prin participarea la un stagiu de internship într-o companie de proﬁl, în
perioada 01 august – 01 octombrie 2017, la Iași
O2. Asigurarea cadrului organizatoric pentru desfășurarea stagiului de internship
pentru un număr de 25 de studenţi în companii de proﬁl din judeţele Neamţ-ClujMureș, în perioada 19-22 octombrie 2017
O3. Realizarea unei reviste și a unui panou de 16 m2 de prezentare a proiectului cu rol
de multiplicare și diseminare a rezultatelor proiectului, în perioada 23 octombrie –
03 noiembrie, Iași

1. Alpina Shoes, Reghin
2. Class Shoe, Cluj-Napoca
3. Jolidon, Cluj-Npoca
4. Sefar Sighișoara
5. Monosuisse, Sighișoara
6. Hackenberg, Odorheiul Secuiesc
7. Lidia Mod, Pașcani

Irimia Claudia,
anul I master PMI

„Vizite de studiu pe care mi-ar ﬁ părut rău să le ratez! Prezentate detașat, dar totuși în
maniere educative și pe înţelesul tuturor, vizitele au venit perfect în întâmpinarea
studenţilor din ani terminali pentru a-i ajuta să decidă mai ușor calea pe care vor să
meargă mai departe și a celor la început de drum, pentru ca ei să realizeze ce-i așteaptă!
Mi-au plăcut "ghizii" - plăcuţi , detașaţi si informaţi! Mi-a plăcut sa văd oameni frumoși și
uniţi, profesori așa apropiaţi de studenţi și faptul că mai există oameni care vor să mai facă
lucruri importante și în beneﬁciul celorlalţi, nu numai al lor! Felicitări echipei care a
organizat totul, v-aţi descurcat grozav și viitorul este foarte promiţător! Mai greșim, mai
învăţăm, important e ca oamenii care fac lucruri frumoase să ﬁe apreciaţi și încurajaţi! Le
doresc celor din ASTIP să ﬁe mândri de ei și împreună să privească cu încredere spre mai
departe! Aveţi cu ce vă mândri pentru că faceţi lucruri minunate! „

„ Am avut ocazia să văd cum începe realizarea unui produs, procesele prin care trece și
aspectul ﬁnal al acestuia. Mai bine spus, de la obţinerea ﬁrului din care este realizat
materialul până la produsul ﬁnit, gata ambalat.
Pot spune că vizitarea acestor ﬁrme m-a făcut să înţeleg cât de valoros este un inginer şi
de ce este atât de mare cererea pe piaţa muncii.
„Trebuie să ai grijă cu inginerii; ei încep cu mașina de cusut și termină cu bomba atomică.”(
Marcel Pagnol)” .

Talpă Andreea,
anul III- Specializarea TTC
„După experienţa trăită prin participarea în cadrul proiectului consider cu tărie că, în
calitatea de student facultatea te ajută să dobandești cunoștinţele necesare pentru un
viitor inginer dar, este nevoie să intri în cotact și cu aspectele practice ale domeniului pe
care l-am ales și în care vom profesa. Datorită acestui proiect am reușit să-mi creez o
imagine a ceea ce înseamnă sa devii inginer cu adevarat și cât de diversiﬁcată trebuie sa ﬁe
aria ta de cunoștinţe. Mă bucur să mă număr printre norocoșii participanţi, a fost o
experienţă din care am avut multe de învaţat și sper să nu ﬁe ultima la număr.”

Roșca Mălina,
anul II- Specializarea II
„Proiectul “OPEN DOORS FOR JOBS” vine în completarea cadrului academic pentru a
sprijini dezvoltarea profesională a studenţilor politehniști prin evidenţierea înţelegerii
mecanismelor pieţei în continuă schimbare, a conștientizării tuturor aspectelor care
trebuie luate în considerare la începutul de carieră, indiferent dacă viitorul absolvent este
interesat de angajare sau de iniţierea unei afaceri în domeniu.”

Alice Mătășel
anul III Specializarea TTC

Irimia Claudia,
anul I master PMI

„Vizite de studiu pe care mi-ar ﬁ părut rău să le ratez! Prezentate detașat, dar totuși în
maniere educative și pe înţelesul tuturor, vizitele au venit perfect în întâmpinarea
studenţilor din ani terminali pentru a-i ajuta să decidă mai ușor calea pe care vor să
meargă mai departe și a celor la început de drum, pentru ca ei să realizeze ce-i așteaptă!
Mi-au plăcut "ghizii" - plăcuţi , detașaţi si informaţi! Mi-a plăcut sa văd oameni frumoși și
uniţi, profesori așa apropiaţi de studenţi și faptul că mai există oameni care vor să mai facă
lucruri importante și în beneﬁciul celorlalţi, nu numai al lor! Felicitări echipei care a
organizat totul, v-aţi descurcat grozav și viitorul este foarte promiţător! Mai greșim, mai
învăţăm, important e ca oamenii care fac lucruri frumoase să ﬁe apreciaţi și încurajaţi! Le
doresc celor din ASTIP să ﬁe mândri de ei și împreună să privească cu încredere spre mai
departe! Aveţi cu ce vă mândri pentru că faceţi lucruri minunate! „

„ Am avut ocazia să văd cum începe realizarea unui produs, procesele prin care trece și
aspectul ﬁnal al acestuia. Mai bine spus, de la obţinerea ﬁrului din care este realizat
materialul până la produsul ﬁnit, gata ambalat.
Pot spune că vizitarea acestor ﬁrme m-a făcut să înţeleg cât de valoros este un inginer şi
de ce este atât de mare cererea pe piaţa muncii.
„Trebuie să ai grijă cu inginerii; ei încep cu mașina de cusut și termină cu bomba atomică.”(
Marcel Pagnol)” .

Talpă Andreea,
anul III- Specializarea TTC
„După experienţa trăită prin participarea în cadrul proiectului consider cu tărie că, în
calitatea de student facultatea te ajută să dobandești cunoștinţele necesare pentru un
viitor inginer dar, este nevoie să intri în cotact și cu aspectele practice ale domeniului pe
care l-am ales și în care vom profesa. Datorită acestui proiect am reușit să-mi creez o
imagine a ceea ce înseamnă sa devii inginer cu adevarat și cât de diversiﬁcată trebuie sa ﬁe
aria ta de cunoștinţe. Mă bucur să mă număr printre norocoșii participanţi, a fost o
experienţă din care am avut multe de învaţat și sper să nu ﬁe ultima la număr.”

Roșca Mălina,
anul II- Specializarea II
„Proiectul “OPEN DOORS FOR JOBS” vine în completarea cadrului academic pentru a
sprijini dezvoltarea profesională a studenţilor politehniști prin evidenţierea înţelegerii
mecanismelor pieţei în continuă schimbare, a conștientizării tuturor aspectelor care
trebuie luate în considerare la începutul de carieră, indiferent dacă viitorul absolvent este
interesat de angajare sau de iniţierea unei afaceri în domeniu.”

Alice Mătășel
anul III Specializarea TTC

SC AUGSBURG SRL

SC Autoliv România SRL
Domeniul de activitate speciﬁc:
Producţie sisteme de siguranţă pentru industria auto
Formă de organizare/ capital: SRL / privat
Număr de angajaţi: 10 700
Cifră de afaceri: In 2016 - 758 000 000 Euro

Domeniul de activitate speciﬁc:
Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte
Forma de organizare/ capital: 100% capital privat
Număr de angajaţi: 285
Cifră de afaceri: La 31.12.2016: 28.690.537 lei (aprox.6.300.000 Euro)
SC AUGSBURG SRL este o societate privată care produce articole tricotate de peste 26 de ani. Calitatea,
profesionalismul, competitivitatea și ideile inovatoare sunt cuvintele care ne deﬁnesc cel mai bine.
Lucrăm cu mașini electronice, rectilinii de tricotat Shima Seiki și avem o capacitate de producţie de
70000 de bucaţi pe luna. Resursele noastre umane sunt angajaţii devotaţi, oamenii talentaţi și creativi
care iubesc provocările și inovaţiile. Energia pozitivă cu care răspundem schimbărilor, creativitatea,
dorinţa de progres și perseverenţa sun valorile care ne ghidează în munca noastră.
Oferte angajare disponibile

CONTACT:

Tip post: Programatori pentru mașini de tricotat Shima Seik- 3 posturi
Cerinţe/nivel angajare: Studii superioare în domeniul tricotajelor;
Salariu orientativ: Retribuţie stimulativă; Bonuri de masă;
Alte precizări : Vor învăţa programare de la programatori care sunt de foarte bun nivel și pentru
oricare ﬁneţi: ﬁneţe 3, 5, 6, 8, 12, 14.

Adresa:
str. Petru Movila nr. 40
loc. Piatra Neamt
jud. Neamt
E-mail:
oﬃce@augsburgromania.ro
tel.: 0233.214507
fax: 0233.231534

Tip post: Inginer mostrare
Cerinţe/nivel angajare: Studii superioare, cunoștinţe despre structuri de tricot de bază, cunoștinţe
despre modul de construire a tiparelor.
Salariu orientativ: Retribuţie stimulantă, Bonuri de masă.
Alte precizări: Condiţii excepţionale de a învăţa și de a se perfecţiona pentru o persoană interesată.
Tip post: Inginer sef CTC
Cerinţe/nivel angajare : Studii superioare, va invata in cadrul ﬁrmei din experienta, instruirea si
lucrul cu angajatii din cadrul departamentului CTC existent.
Scop-post sef CTC
Salariu orientativ: Retribuţie stimulantă, Bonuri de masă.
Alte precizări: Condiţii excepţionale de a învăţa și de a se perfecţiona pentru o persoană interesată.
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Producătorul de sisteme de siguranţă auto Autoliv România, subsidiara locală a grupului suedez
Autoliv, este al doilea cel mai mare exportator din industria componentelor auto din România. Aproape
11.000 de români lucrează în fabricile Autoliv din Brașov, Sf Gheorghe, Lugoj, Reșiţa și Onești. La acestea
se adaugă trei centre de inginerie și dezvoltare în Brașov, Timișoara și Iași, plus un centru european de
competenţe IT și numeroase funcţii suport pentru subsidiarele Autoliv din România și din Europa.
Compania produce centuri de siguranţă, chingă pentru centurile de siguranţă, generatoare de gaz
pentru airbag, module de airbag, dar și airbaguri și volane, pentru clienţi precum BMW, Volkswagen,
Renault, Ford sau Daimler.
Oferte angajare disponibile
Tip post:
Inginer de proces
Inginer de calitate
Inginer dezvoltare produs
Cerinţe/nivel angajare:
Studii superioare industria textila și pielarie
Cunoștinţe avansate de limba engleza
Disponibilitate relocare în Brașov/ Sfântu Gheorghe/

Adresa:
str. Bucegi, nr. 8,
loc. Brașov, jud. Brașov

Salariu orientativ: Adaptat nivelului de cunoștinţe și competenţe
Alte precizări: Mediu de lucru dinamic, orientat spre inovaţie și tehnologii noi,
interacţiune cu echipe multiculturale și cu avantajul dezvoltării și
evoluţiei la nivel personal și profesional.

www.autolivjobs.ro
E-mail: hr.ro@autoliv.com
tel.: 268 508 100
fax: +40 268 477 925

CONTACT:
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SC AUGSBURG SRL

SC Autoliv România SRL
Domeniul de activitate speciﬁc:
Producţie sisteme de siguranţă pentru industria auto
Formă de organizare/ capital: SRL / privat
Număr de angajaţi: 10 700
Cifră de afaceri: In 2016 - 758 000 000 Euro

Domeniul de activitate speciﬁc:
Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte
Forma de organizare/ capital: 100% capital privat
Număr de angajaţi: 285
Cifră de afaceri: La 31.12.2016: 28.690.537 lei (aprox.6.300.000 Euro)
SC AUGSBURG SRL este o societate privată care produce articole tricotate de peste 26 de ani. Calitatea,
profesionalismul, competitivitatea și ideile inovatoare sunt cuvintele care ne deﬁnesc cel mai bine.
Lucrăm cu mașini electronice, rectilinii de tricotat Shima Seiki și avem o capacitate de producţie de
70000 de bucaţi pe luna. Resursele noastre umane sunt angajaţii devotaţi, oamenii talentaţi și creativi
care iubesc provocările și inovaţiile. Energia pozitivă cu care răspundem schimbărilor, creativitatea,
dorinţa de progres și perseverenţa sun valorile care ne ghidează în munca noastră.
Oferte angajare disponibile

CONTACT:

Tip post: Programatori pentru mașini de tricotat Shima Seik- 3 posturi
Cerinţe/nivel angajare: Studii superioare în domeniul tricotajelor;
Salariu orientativ: Retribuţie stimulativă; Bonuri de masă;
Alte precizări : Vor învăţa programare de la programatori care sunt de foarte bun nivel și pentru
oricare ﬁneţi: ﬁneţe 3, 5, 6, 8, 12, 14.

Adresa:
str. Petru Movila nr. 40
loc. Piatra Neamt
jud. Neamt
E-mail:
oﬃce@augsburgromania.ro
tel.: 0233.214507
fax: 0233.231534

Tip post: Inginer mostrare
Cerinţe/nivel angajare: Studii superioare, cunoștinţe despre structuri de tricot de bază, cunoștinţe
despre modul de construire a tiparelor.
Salariu orientativ: Retribuţie stimulantă, Bonuri de masă.
Alte precizări: Condiţii excepţionale de a învăţa și de a se perfecţiona pentru o persoană interesată.
Tip post: Inginer sef CTC
Cerinţe/nivel angajare : Studii superioare, va invata in cadrul ﬁrmei din experienta, instruirea si
lucrul cu angajatii din cadrul departamentului CTC existent.
Scop-post sef CTC
Salariu orientativ: Retribuţie stimulantă, Bonuri de masă.
Alte precizări: Condiţii excepţionale de a învăţa și de a se perfecţiona pentru o persoană interesată.
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Producătorul de sisteme de siguranţă auto Autoliv România, subsidiara locală a grupului suedez
Autoliv, este al doilea cel mai mare exportator din industria componentelor auto din România. Aproape
11.000 de români lucrează în fabricile Autoliv din Brașov, Sf Gheorghe, Lugoj, Reșiţa și Onești. La acestea
se adaugă trei centre de inginerie și dezvoltare în Brașov, Timișoara și Iași, plus un centru european de
competenţe IT și numeroase funcţii suport pentru subsidiarele Autoliv din România și din Europa.
Compania produce centuri de siguranţă, chingă pentru centurile de siguranţă, generatoare de gaz
pentru airbag, module de airbag, dar și airbaguri și volane, pentru clienţi precum BMW, Volkswagen,
Renault, Ford sau Daimler.
Oferte angajare disponibile
Tip post:
Inginer de proces
Inginer de calitate
Inginer dezvoltare produs
Cerinţe/nivel angajare:
Studii superioare industria textila și pielarie
Cunoștinţe avansate de limba engleza
Disponibilitate relocare în Brașov/ Sfântu Gheorghe/

Adresa:
str. Bucegi, nr. 8,
loc. Brașov, jud. Brașov

Salariu orientativ: Adaptat nivelului de cunoștinţe și competenţe
Alte precizări: Mediu de lucru dinamic, orientat spre inovaţie și tehnologii noi,
interacţiune cu echipe multiculturale și cu avantajul dezvoltării și
evoluţiei la nivel personal și profesional.

www.autolivjobs.ro
E-mail: hr.ro@autoliv.com
tel.: 268 508 100
fax: +40 268 477 925

CONTACT:
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SC AllStitch SRL

SC BIG CONF SRL
Domeniul de activitate speciﬁc:
Confecţii Textile
Forma de organizare/ capital: SRL
Număr de angajati: 300
Cifră de afaceri: -

CONTACT:

Domeniul de activitate speciﬁc:
Textile-Distribuitor utilaje
Forma de organizare/ capital: SRL
Număr de angajati: 20
Cifră de afaceri: -

Adresa:
str. Bulevardul București
nr. 76, loc. București

www.allstitch.ro
E-mail: oﬃce@allstitch.ro
tel.: 0753195610

4

AllStitch - Mașini de cusut industriale, comercializează o gamă largă de produse printre care mașini de
cusut industriale, mașini de surﬁlat, mașini de croit, utilaje pentru croit, mese de călcat, prese
termocolat, piese de schimb și consumabile, utilaje de cusut second hand, accesorii, ace de cusut.
Comercializăm produse, echipamente și utilaje pentru toată industria textilă la preţuri fără concurenţă.
Pentru orice informaţie legată de produsele și serviciile pe care le oferim nu ezitaţi să ne contactaţi
folosind formularele din site sau telefonic.

Producător îmbrăcaminte pentru femei : fuste, pantaloni, compleuri, rochii, sacouri, jachete, bluzoane,
paltoane.
Procesul de producţie e organizat pentru a asigura ﬂexibilitate și productivitate sporită.
Ţesăturile folosite sunt medii și groase.
Capacitatea de producţie este in medie de 15000 produse pe lună.

Oferte angajare disponibile

Oferte angajare disponibile

Adresa:
str. Calea Nașională, nr. 1
loc. Botoșani, jud. Botoșani

Tip post: Angent vânzări regiunea N-E, Șef sucursală Iași
Cerinte/nivel angajare: Inginer textilist, Seriozitate, Capacitati de leadership
Salariu orientativ: 1800 - 2500 Lei
Alte precizări :Engleză- nivel începător

Tip post: Proiectant tipare
Cerinţe/nivel angajare: Absolvent al Facultăţii de Textile Pielărie și Management Industrial
Spirit organizatoric; Experienta este un avantaj; Dorinţa de a progresa
Salariu orientativ: 1500-2000 Lei
Alte precizări: Engleză- Nivel Mediu.

www.bigconf.ro
E-mail: bigconf@bigconf.ro
tel.: 0231.516143

CONTACT:
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SC AllStitch SRL

SC BIG CONF SRL
Domeniul de activitate speciﬁc:
Confecţii Textile
Forma de organizare/ capital: SRL
Număr de angajati: 300
Cifră de afaceri: -

CONTACT:

Domeniul de activitate speciﬁc:
Textile-Distribuitor utilaje
Forma de organizare/ capital: SRL
Număr de angajati: 20
Cifră de afaceri: -

Adresa:
str. Bulevardul București
nr. 76, loc. București

www.allstitch.ro
E-mail: oﬃce@allstitch.ro
tel.: 0753195610

4

AllStitch - Mașini de cusut industriale, comercializează o gamă largă de produse printre care mașini de
cusut industriale, mașini de surﬁlat, mașini de croit, utilaje pentru croit, mese de călcat, prese
termocolat, piese de schimb și consumabile, utilaje de cusut second hand, accesorii, ace de cusut.
Comercializăm produse, echipamente și utilaje pentru toată industria textilă la preţuri fără concurenţă.
Pentru orice informaţie legată de produsele și serviciile pe care le oferim nu ezitaţi să ne contactaţi
folosind formularele din site sau telefonic.

Producător îmbrăcaminte pentru femei : fuste, pantaloni, compleuri, rochii, sacouri, jachete, bluzoane,
paltoane.
Procesul de producţie e organizat pentru a asigura ﬂexibilitate și productivitate sporită.
Ţesăturile folosite sunt medii și groase.
Capacitatea de producţie este in medie de 15000 produse pe lună.

Oferte angajare disponibile

Oferte angajare disponibile

Adresa:
str. Calea Nașională, nr. 1
loc. Botoșani, jud. Botoșani

Tip post: Angent vânzări regiunea N-E, Șef sucursală Iași
Cerinte/nivel angajare: Inginer textilist, Seriozitate, Capacitati de leadership
Salariu orientativ: 1800 - 2500 Lei
Alte precizări :Engleză- nivel începător

Tip post: Proiectant tipare
Cerinţe/nivel angajare: Absolvent al Facultăţii de Textile Pielărie și Management Industrial
Spirit organizatoric; Experienta este un avantaj; Dorinţa de a progresa
Salariu orientativ: 1500-2000 Lei
Alte precizări: Engleză- Nivel Mediu.

www.bigconf.ro
E-mail: bigconf@bigconf.ro
tel.: 0231.516143

CONTACT:
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SC COTTONTEX SRL

SC DAN INTERNATIONAL SRL
Domeniul de activitate speciﬁc:
Fabricarea altor articole de imbracaminte
Forma de organizare/ capital: SRL/ capital privat
Număr de angajati: 200
Cifră de afaceri: 15.400.000 lei

CONTACT:

Domeniul de activitate speciﬁc:
Confecţii echipament sportiv
Formă de organizare/ capital: SRL
Număr de angajaţi: 1.200
Cifră de afaceri: 30.000.000 euro

Adresa:
str. BUZIASULUI, nr. 18
loc. TIMISOARA, jud. TIMIS

www.cottontex.ro

Înﬁinţată în 1993, cu un colectiv de peste 1000 de angajaţi, Cottontex este în prezent unul dintre cei mai
mari producători europeni de echipament sportiv personalizat, în special ciclism, dar și triatlon,
running, sporturi de iarnă, fotbal, basket, handbal.
Punctul nostru forte este personalizarea prin imprimare sublimatică. Utilizăm echipamente de ultimă
generaţie. Cu noi veţi beneﬁcia de un ambient de activitate internaţional, noi acordăm o mare
importanţă atât spiritului de echipă cât și aprecierii ﬁecărui angajat în parte și punem mare preţ pe
dezvoltarea profesională.

Dan International SRL este o ﬁrma cu traditie de peste 60 de ani in confectiile textile, cu dotari tehnice si
tehnologice de ultima generatie. Face export pentru ﬁrme de top din intreaga lume : 123 S.A.S. (grupul
Etam), Suzanne Martin, TJX. Firma are personal de inalta caliﬁcare si este cu adevarat o scoala pentru
cei care doresc sa faca performanta in domeniul confectiilor textile.
Cautam persoane care doresc sa faca performanta in meserie, oferind conditiile necesare unei evolutii
permanente.

Oferte angajare disponibile

Oferte angajare disponibile

Tip post: 2 Product Developer
Cerinte/nivel angajare: Experienţă în crearea de tipare
Un avantaj este experienţa anterioară în Investronica sau Gemini
Salariu orientativ: 1600-2200 net
Alte precizări :Engleză sau Italiană – nivel începător

Tip post: Inginer textile-pielarie
Cerinţe/nivel angajare: Absolvent Facultate textile-pielarie, fara experienta
Salariu orientativ: Conﬁdential
Alte precizări: Oferta salariala include si tichete de masa, decontare transport de la domiciliu
pana la locul de munca, asigurare privata de sanatate

Tip post: 2 Production Engineer
Cerinţe/nivel angajare: Inginer textilist- pentru realizarea normare, realizare de procese de fabricaţie,
ﬁșe de consum, și optimizare proces
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Adresa:
str. Cal.Republicii, nr. 205
loc. Bacau, jud. Bacau
www.dan- int.ro
E- mail:
dana.bejan@ dan-int.ro
tel.: 0234.581700
fax: 0234.571063

CONTACT:
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SC COTTONTEX SRL

SC DAN INTERNATIONAL SRL
Domeniul de activitate speciﬁc:
Fabricarea altor articole de imbracaminte
Forma de organizare/ capital: SRL/ capital privat
Număr de angajati: 200
Cifră de afaceri: 15.400.000 lei

CONTACT:

Domeniul de activitate speciﬁc:
Confecţii echipament sportiv
Formă de organizare/ capital: SRL
Număr de angajaţi: 1.200
Cifră de afaceri: 30.000.000 euro

Adresa:
str. BUZIASULUI, nr. 18
loc. TIMISOARA, jud. TIMIS

www.cottontex.ro

Înﬁinţată în 1993, cu un colectiv de peste 1000 de angajaţi, Cottontex este în prezent unul dintre cei mai
mari producători europeni de echipament sportiv personalizat, în special ciclism, dar și triatlon,
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SC DESLEECLAMA EASTERN EUROPE SRL

INDUSTRIES YIELD
Domeniul de activitate speciﬁc:
Producţie confecţii
Forma de organizare/ capital: SRL
Număr de angajaţi: 950
Cifră de afaceri: -

Domeniul de activitate speciﬁc:
Productie
Formă de organizare/ capital: SRL
Număr de angajati: 300
Cifră de afaceri: 30.000.000 euro

CONTACT:

DesleeClama România este cea mai mare unitate de producţie la nivel mondial a grupului internaţional
belgian DesleeClama, unul dintre principalii jucători pe piaţa producătorilor de material textil pentru
saltele de dormit.
DesleeClama Miercurea Sibiului, locaţia de producţie DesleeClama România din cadrul parcului
industrial Miercurea Sibiului ar putea ﬁ supranumită inima Europei. Aici sunt produse și de aici sunt
livrate majoritatea comenzilor pentru Europa și Rusia. Aici sunt executate mostrele pentru produse
noi, pentru clienţii din întreaga lume.
Profesionalism. Buna dispozitie. Implicare. Aceasta este scurta caracterizare a echipei noastre din
Miercurea Sibiului. Cu o medie de varsta de 30 de ani, suntem o echipa ambitioasa si in continua, făcând
faţă provocărilor zilnice. Nu ne place să ﬁm formali, dăm tot ce avem mai bun, și spunem lucrurilor pe
nume. Dar mai ales suntem mândri de rezultatele noastre și mândri de contribuţia pe care o aducem în
mod direct la succesul numelui DesleeClama și al produselor noastre la nivel mondial.
DesleeClama România își extinde activitatea de la an la an. Suntem unul dintre cei mai mari angajatori
din zona Miercurea Sibiului și oferim locuri de muncă pentru toate nivelele de studii. Angajamentul
nostru este să oferim locuri de muncă stabile și cu perspective de dezvoltare. Suntem in mod special
interesaţi de tinerele talente și oferim programe ﬂexibile de învăţare și locuri de muncă studenţilor în
curs și tinerilor absolvenţi.
Adresă:
str. Dn1, nr. FN
loc. Miercurea Sibiului
jud. Sibiu
www.bekaertdeslee.com
E-mail:
Daniela.anghel@bekaertdeslee.com
tel.: 0269/206780, 0774046242

8

Compania Industries Yiled, parte din Grupul Multinational Moncler, a fost fondată în septembrie 2015
prin achiziţia unei fabrici cu renume din Bacau, Dialma.
În Aprilie 2016, Industries Yield a preluat și angajaţii Socientăţii Sonoma SRL, creând cea mai mare
fabrică de confecţii din Bacau, oraș cu istorie și tradiţie în acest domeniu.
Compania dorește să creeze în Bacău un centru de excelenţă, în care cei mai buni profesioniști sâ aiba la
dispoziţie utilaje de ultimă generaţie pentru a crea o calitate de referinţă pentru întreaga industrie de
proﬁl la nivel mondial.

Adresa:
str. Tazlaului, nr. 7Bis
loc. Bacau, jud. Bacau

Oferte angajare disponibile

Oferte angajare disponibile

Tip post: Inginer în industria textilă
Cerinţe/nivel angajare: Absolvent inginerie textilă
Salariu orientativ: 2600 ron
Alte precizări :

www.moncler.com
Tip post: Inginer producţie, modelistă
E-mail:
Cerinţe/nivel angajare: Studii universitare sau medii în domeniul textile. Experienţa constituie un avantaj
Diana.ciuraru@moncler.com
Salariu orientativ: tel.: 0791.11020
Alte precizări: -

CONTACT:
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SC ARTIFEX SRL

Hackenberg Textil Group
Domeniul de activitate speciﬁc:
Producţie accesorii textile
Forma de organizare/ capital: SRL
Număr de angajati: 130
Cifră de afaceri: 15.000.000 Euro

Domeniul de activitate speciﬁc:
Confecţii textile, tricotaje, confecţii accesorii și genţi din piele
Forma de organizare/ capital: SRL
Număr de angajati: 1350
Cifră de afaceri: 35 milioane euro
SC ARTIFEX SRL este o companie de talie mare, care activează în domeniul confecţiilor textile. Ca și
procentaj pe piaţă, produce 85% pentru femei și 15% pentru bărbaţi. Toata producţia este pentru export.
Compania produce exclusiv pentru sectorul de piaţă High-End.

CONTACT:

Artifex folosește cea mai avansată tehnologie ca și echipamente de producţie și oferă angajaţilor săi
cele mai bune condiţii de lucru, iar pe piaţa producătorilor de tricotaje, este recunoscută ca un
producător de tricotaje, de ﬁniţe 18, de cea mai bună calitate folosind doar tehnologia de vârf din
domeniu. Nu in ultima instanţă, Artifex este o companie Eco Friendly, cu o politică foarte bine deﬁnită
de a respecta mediul inconjurător și legislaţia aferentă.

Adresa:
str. Bulevadul Bucuresti
nr. 12, jud. Vrancea

E-mail: info@artifexfashion.com
tel.: 0337.100242
fax: 0337.100218

The privately held company hackenberg is known for both tradition and progress. In compliance with
this we continuously develop our assortment and range of servicea. Our technically “Know-How” and
the requirements for our creative implementation made us a competent partner in the national and
international industry.
You can beneﬁt from out more than 100 years experience in the textile sector. Out product range
leaves nothing to be desired. Indivisually we set us our customers needs.

Oferte angajare disponibile

Adresa:
str. Nicolae Balcescu, nr. 69/C
loc. Odorheiu Secuiesc
jud. Harghita

Tip post: Inginer textilist
Cerinţe/nivel angajare: operare PC, limba germană sau engleză
Salariu orientativ: Se negociază în funcţie de abilităţile candidatului
Alte precizări: -

www.hackenberg-group.de
E-mail:
textile@hackenberg-group.ro
tel.: 0266.211538

Oferte angajare disponibile
Tip post: Manager controlul calităţii confecţii și tricotaje, Confecţioner tipare, Programator tricotaje,
Mecanici – mecanică ﬁnă, tricotaje, ﬁnisaj.
Cerinţe/nivel angajare: Experienţă sau studii în domeniu
Salariu orientativ: Contract pe 5 ani plus beneﬁcii pentru cazare
Alte precizări :

10
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LEAR CORPORATION ROMANIA SRL

CONTACT:

Domeniul de activitate speciﬁc: Producţie de huse pentru banchete de automobile
(Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule)
Forma de organizare/ capital: Privata / Strain
Număr de angajati: 2617
Cifră de afaceri: 230 milioane RON / 2016

Adresa:
Iasi - Letcani Nr. 1113
DN 28 – KM 61

www.lear.com
E-mail: aciupinuc@lear.com
tel.: +40 372 62 0 415

SC LIVAS CLOTHING SRL

12

Domeniul de activitate speciﬁc:
Fabricarea altor articole de îmbracaminte
Forma de organizare/ capital: Privată
Număr de angajati: 500
Cifră de afaceri: 14.280.118

Lear Corporation is ranked #151 on the Fortune 500 with world-class products designed, engineered
and manufactured by a diverse team of talented employees. As a leading supplier of automotive
seating and electrical, Lear serves its customers with global capabilities while maintaining individual
commitment. With headquarters in Southﬁeld, Michigan, Lear maintains 257 locations in 38 countries
around the globe and employs approximately 156,000 employees.

SC LIVAS CLOTHING SRL are o vechime de peste 20 ani în România, în domeniul confecţiilor textile
pentru femei, cu peste 500 de angajaţi și cu o capacitate de producţie de peste 2.000.000 de bucăţi pe
an (confecţii damă: rochii, bluze, pantaloni, fuste, etc) și cu cele mai stricte standarde de calitate
realizate, compania este considerată ca ﬁind una dintre cele mai importante companii din România în
producţia de articole de îmbrăcăminte pentru femei.
Societatea are puncte de lucru la Tîrgoviște(Dâmboviţa), Racari( Dâmboviţa) și Drăgănești(Olt), iar
întreaga producţie este livrată la export.

Oferte angajare disponibile
Tip post: Fresh Engineer Program
Cerinte/nivel angajare: Lear is looking for students/graduates to join its exciting Fresh Engineer
Program in Iasi Plant (Seating Division).
If you have a passion for the automotive industry, driven to achieve high standards, eager
to deliver in a fast-paced demanding work environment then we want to hear from you!
Salariu orientativ: 2600 ron
Alte precizări : Positions available in the following departments: Engineering
Quality, Manufacturing, Project Launching, Logistics, Continuous Improvement

Oferte angajare disponibile
Tip post: Inginer Textile, Design Vestimentar, Tehnician Proiectant Textile, Controlor de Calitate
Cerinţe/nivel angajare:
Salariu orientativ: Se negociază în urma interviului
Alte precizări: -

Adresa:
str. Garii, nr. 1
loc. Tirgoviste, jud. Dimbovita
www.livas.eu
E-mail: oﬃce@livas.eu
tel.: 0245.220225, 0726.130500
fax: 0245.220224

CONTACT:
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SC JOLIDON IMPORT EXPORT SRL

CONTACT:

Domeniul de activitate speciﬁc: Lenjerie și costume de baie
Forma de organizare/ capital: SRL
Număr de angajati: 1000
Cifră de afaceri: -

Adresa:
str. Tăbăcarilor, nr. 1
loc. Cluj Napoca,
jud. Cluj Napoca
www.jolidon.com/ro/
E-mail:
resurseumane@jolidon.ro
tel.: 0764419391

MONOSUISSE RO SRL

14

Domeniul de activitate speciﬁc:
Pregatirea ﬁbrelor si ﬁlarea ﬁbrelor textile
Forma de organizare/ capital: Privat / Strain
Număr de angajati: 110
Cifră de afaceri: 32.187.117

Jolidon este un brand internaţional de lenjerie și costume de baie, care împletește calitatea tehnologică
a produselor cu creativitatea designului, inspirându-se din cele mai noi trenduri din industrie la nivel
global.
Compania Jolidon a fost fondată în 1993 la Cluj-Napoca, România și a câștigat poziţia de lider
incontestabil al pieţei românești de lenjerie și costume de baie, devenind și unul din jucătorii importanţi
ai pieţei internaţional

Monosuisse Sighisoara, face parte din grupul mondial al companiei Monosuisse, cu fabrici in Elvetia,
Polonia si Mexic.
Suntem specializati in productia de inalta calitate a monoﬁlamentelor din diferiti polimeri, cu diametre
cuprinse intre 19 microni si 3 mm.
Destinatia monoﬁlamentelor este industira medicala, aeronautica, alimentara, ﬁltrare, benzi
transportoare, tesaturi spacer, printare.

Oferte angajare disponibile
Tip post: Tehnolog proiectare tipare textile; Inginer textilist
Cerinte/nivel angajare:
·Absolvenţi de studii superioare de specialitate –inginerie textile
·Excelente abilităţi de comunicare și relaţionare;
·Persoană organizată, capabilă să prioritizeze sarcinile;
Salariu orientativ: 1600-2000 Lei
Alte precizări : Responsabilităţi:
·Planiﬁcarea, coordonarea și controlul privind activitatea unităţii de producţie în vederea atingerii
obiectivelor setate;
·Asigurarea desfășurării în parametrii optimi calitativi, cantitativi și de cost ai întregului
ﬂux de producţie (materie prima – produs ﬁnit);
·Dezvoltarea, implementarea și monitorizarea direcţiei de acţiune în vederea optimizării
activităţii companiei.

Oferte angajare disponibile
Tip post: Ingineri in domeniul textil/chimical
Cerinţe/nivel angajare: Studii superioare in domeniu, cunoasterea limbii engleza,
seriozitate, spirit de echipa, competitivitate
Salariu orientativ: Salariu atractiv, tichete de masa,al 13-lea salariu, asigurare de sanatate
Alte precizări: -

Adresa:
str. Lalelelor, nr. 16
loc. Sighisoara, jud. Mures
E-mail:
anamaria.denghel@monosuisse.com
tel.: 0265776885
fax: 0265777266

CONTACT:
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Forma de organizare/ capital: SRL
Număr de angajati: 1000
Cifră de afaceri: -

Adresa:
str. Tăbăcarilor, nr. 1
loc. Cluj Napoca,
jud. Cluj Napoca
www.jolidon.com/ro/
E-mail:
resurseumane@jolidon.ro
tel.: 0764419391

MONOSUISSE RO SRL

14

Domeniul de activitate speciﬁc:
Pregatirea ﬁbrelor si ﬁlarea ﬁbrelor textile
Forma de organizare/ capital: Privat / Strain
Număr de angajati: 110
Cifră de afaceri: 32.187.117

Jolidon este un brand internaţional de lenjerie și costume de baie, care împletește calitatea tehnologică
a produselor cu creativitatea designului, inspirându-se din cele mai noi trenduri din industrie la nivel
global.
Compania Jolidon a fost fondată în 1993 la Cluj-Napoca, România și a câștigat poziţia de lider
incontestabil al pieţei românești de lenjerie și costume de baie, devenind și unul din jucătorii importanţi
ai pieţei internaţional

Monosuisse Sighisoara, face parte din grupul mondial al companiei Monosuisse, cu fabrici in Elvetia,
Polonia si Mexic.
Suntem specializati in productia de inalta calitate a monoﬁlamentelor din diferiti polimeri, cu diametre
cuprinse intre 19 microni si 3 mm.
Destinatia monoﬁlamentelor este industira medicala, aeronautica, alimentara, ﬁltrare, benzi
transportoare, tesaturi spacer, printare.

Oferte angajare disponibile
Tip post: Tehnolog proiectare tipare textile; Inginer textilist
Cerinte/nivel angajare:
·Absolvenţi de studii superioare de specialitate –inginerie textile
·Excelente abilităţi de comunicare și relaţionare;
·Persoană organizată, capabilă să prioritizeze sarcinile;
Salariu orientativ: 1600-2000 Lei
Alte precizări : Responsabilităţi:
·Planiﬁcarea, coordonarea și controlul privind activitatea unităţii de producţie în vederea atingerii
obiectivelor setate;
·Asigurarea desfășurării în parametrii optimi calitativi, cantitativi și de cost ai întregului
ﬂux de producţie (materie prima – produs ﬁnit);
·Dezvoltarea, implementarea și monitorizarea direcţiei de acţiune în vederea optimizării
activităţii companiei.

Oferte angajare disponibile
Tip post: Ingineri in domeniul textil/chimical
Cerinţe/nivel angajare: Studii superioare in domeniu, cunoasterea limbii engleza,
seriozitate, spirit de echipa, competitivitate
Salariu orientativ: Salariu atractiv, tichete de masa,al 13-lea salariu, asigurare de sanatate
Alte precizări: -

Adresa:
str. Lalelelor, nr. 16
loc. Sighisoara, jud. Mures
E-mail:
anamaria.denghel@monosuisse.com
tel.: 0265776885
fax: 0265777266

CONTACT:
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S.C. MATEI CONF GRUP S.R.L.

CONTACT:

Domeniul de activitate speciﬁc:
Producator echipamente de lucru
Forma de organizare/ capital: Capital privat
Număr de angajati: 130
Cifră de afaceri:

Adresa:
str. Int. Pictor N. Vermont
nr. 6, loc. Bucuresti
Sector 2
www.mateiconfgrup.ro
E-mail:
raluca.ghinea@mateiconfgrup.ro
tel.: 0731.022.108
fax: 0372.877.373

SC MLH CREATION FACTORY SRL

16

Domeniul de activitate speciﬁc:
Fabricarea altor articole de îmbracăminte
Forma de organizare/ capital: SRL
Număr de angajati: 70-100
Cifră de afaceri: 9786426 ron

Matei Conf Grup este producator independent de echipamente de lucru. Inﬁinţată în 2003, compania a
urmat un trend ascendent. In 2014, 2015 si 2016, Matei Conf Grup s-a clasat pe Locul 1 in Topul Naţional al
Firmelor Private în domeniul producerii echipamentelor individuale de protecţie a muncii, conform
clasamentului întocmit de Camera de Comerţ și Industrie a Romaniei. Compania are contracte directe
cu importanţi beneﬁciari internationali din sectorul public și privat din industria Petrolului, Energiei și
Gazelor, Armata și MAI.

Maria Lucia Hohan este designerul român care ne face onoare peste Ocean. Dive precum Dita Von
Teese, Jennifer Lopez sau Catherine Zeta Jones îi adoră creaţiile, iar rochiile MLH sunt extrem de bine
cotate și apreciate de criticii de modă.
Rochiile Maria Lucia Hohan sunt un spectacol vestimentar. Fiecare piesă este minuţios făurită din cele
mai preţioase materiale, cu grijă la detalii și implicare sentimentală. Fiecare rochie desenează o poveste
din mătase, tulle sau muselină, în modele demne de alteţe regale. Creaţiile spumoase, fronsate, dar și
cele din dantelă decadentă sunt apreciate de vedete.

Oferte angajare disponibile
Tip post: Constructor tipare
Cerinţe/nivel angajare:
- Cunoștinţe solide despre confecţii textile;
- Experienţă de minim 3 ani în construcţia tiparelor;
- Gândire logică și analitică la efectuarea tiparelor și gradărilor;
- Cunoștinţe de computer, preferabil programul Gemini CAD;
- Cunoașterea limbii engleze (nivel mediu).
Salariu orientativ: Se va negocia in urma interviului.
Alte precizări : -

Oferte angajare disponibile
Tip post: Tehnic; Productie
Cerinţe/nivel angajare:
-Absolvent al Facultăţii de textile Pielărie și Managemnt Industria
-Cunoștinţe în realizarea tiparelor
-Răbdare și îndemânare pentru lucru manuall
Salariu orientativ: 1800- 2500
Alte precizări: -

Adresa:
Sect 5, loc. Bucuresti

www.marialuciahohan.com
www.mlh-shop.com
E-mail: adminelmg@mlh.ro
tel.: 0736.358412

CONTACT:
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S.C. MATEI CONF GRUP S.R.L.

CONTACT:

Domeniul de activitate speciﬁc:
Producator echipamente de lucru
Forma de organizare/ capital: Capital privat
Număr de angajati: 130
Cifră de afaceri:

Adresa:
str. Int. Pictor N. Vermont
nr. 6, loc. Bucuresti
Sector 2
www.mateiconfgrup.ro
E-mail:
raluca.ghinea@mateiconfgrup.ro
tel.: 0731.022.108
fax: 0372.877.373

SC MLH CREATION FACTORY SRL

16

Domeniul de activitate speciﬁc:
Fabricarea altor articole de îmbracăminte
Forma de organizare/ capital: SRL
Număr de angajati: 70-100
Cifră de afaceri: 9786426 ron

Matei Conf Grup este producator independent de echipamente de lucru. Inﬁinţată în 2003, compania a
urmat un trend ascendent. In 2014, 2015 si 2016, Matei Conf Grup s-a clasat pe Locul 1 in Topul Naţional al
Firmelor Private în domeniul producerii echipamentelor individuale de protecţie a muncii, conform
clasamentului întocmit de Camera de Comerţ și Industrie a Romaniei. Compania are contracte directe
cu importanţi beneﬁciari internationali din sectorul public și privat din industria Petrolului, Energiei și
Gazelor, Armata și MAI.

Maria Lucia Hohan este designerul român care ne face onoare peste Ocean. Dive precum Dita Von
Teese, Jennifer Lopez sau Catherine Zeta Jones îi adoră creaţiile, iar rochiile MLH sunt extrem de bine
cotate și apreciate de criticii de modă.
Rochiile Maria Lucia Hohan sunt un spectacol vestimentar. Fiecare piesă este minuţios făurită din cele
mai preţioase materiale, cu grijă la detalii și implicare sentimentală. Fiecare rochie desenează o poveste
din mătase, tulle sau muselină, în modele demne de alteţe regale. Creaţiile spumoase, fronsate, dar și
cele din dantelă decadentă sunt apreciate de vedete.

Oferte angajare disponibile
Tip post: Constructor tipare
Cerinţe/nivel angajare:
- Cunoștinţe solide despre confecţii textile;
- Experienţă de minim 3 ani în construcţia tiparelor;
- Gândire logică și analitică la efectuarea tiparelor și gradărilor;
- Cunoștinţe de computer, preferabil programul Gemini CAD;
- Cunoașterea limbii engleze (nivel mediu).
Salariu orientativ: Se va negocia in urma interviului.
Alte precizări : -

Oferte angajare disponibile
Tip post: Tehnic; Productie
Cerinţe/nivel angajare:
-Absolvent al Facultăţii de textile Pielărie și Managemnt Industria
-Cunoștinţe în realizarea tiparelor
-Răbdare și îndemânare pentru lucru manuall
Salariu orientativ: 1800- 2500
Alte precizări: -

Adresa:
Sect 5, loc. Bucuresti

www.marialuciahohan.com
www.mlh-shop.com
E-mail: adminelmg@mlh.ro
tel.: 0736.358412

CONTACT:
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S.C. NISSA S.R.L.

CONTACT:

Domeniul de activitate speciﬁc:
Fabricarea articolelor textile de damă
Forma de organizare/ capital: SRL / capital privat
Număr de angajati: 350
Cifră de afaceri: 10 mil euro

Adresa:
str. Sos. Baicului, nr. 82
Sec.2, jud. Bucuresti

www.nissa.ro
E-mail: oﬃce@nissa.ro
tel.: 0212.505199
fax: 0212.505435

PANDORA PROD SRL
Domeniul de activitate speciﬁc:
Fabricare articole de îmbrăcăminte
Forma de organizare/ capital: Număr de angajati: 1000
Cifră de afaceri: 40 mil euro

NISSA este un brand 100% românesc, înﬁinţat in anul 2001. Colecţiile NISSA se remarcă prin liniile
feminine croite impecabil, complexitatea de proiectare și de imprimare, atenţia deosebită în alegerea
materialelor, ce permit exprimarea completă a feminităţii. Diversitatea pieselor din colecţiile NISSA,
variaţiile de culoare și croiala ﬁnă permit ca acestea să ﬁe purtate cu ușurinţă de către toate doamnele și
domnișoarele, toate căpătând un aer aparte, potrivit oricărui tip de personalitate feminină.
În prezent NISSA deţine 15 magazine proprii în România și unul în Polonia și are deschidere către piaţa
externă, unde produsul este vândut prin partenerii noștri locali din Rusia, Marea Britanie, Franţa,
Olanda, Italia, Canada, Statele Unite, etc.

Încă din 1994, la Focșani se dezvolta, în industria textilă, Pandora Prod, o companie care astăzi, la 23 ani
diferenţă, numără 1.000 de angajaţi în cele două puncte de lucru ale sale: Focșani și Tecuci.
Aici, la Pandora oferim partenerilor noștri servicii complexe și garanţia unor produse de calitate,
realizate prin profesionalismul și dăruirea echipei noastre. Toate produsele Pandora respectă cele mai
exigente standarde de calitate și principii de responsabilitate socială. La Pandora noi considerăm că
suntem o echipă, iar atunci când avem oportunitatea, arătăm că apreciem excelenţa. Acest lucru ne
face mândri de faptul că împreună, ca echipă, ducem peste tot in lume produse made in Romania.

Oferte angajare disponibile
Tip post: Ingineri textiliști
Cerinţe/nivel angajare:
Absolvenţi ai facultăţii de textile pielărie
Cunoștinţe despre procesele tehologice
Cunoștinţe despre modul de executare a operaţiilor
Cunoștinţe despre ţesături
Cunoștinţe operare sistem CAD
Salariu orientativ: Salariu motivant, bonusuri în funcţie de performanţă, prime de Crăciun și Paște,
acces la produsele NISSA cu discount de angajat
Alte precizări : Disponibilitate la relocare în București

Oferte angajare disponibile
Tip post: Constructor de tipare
Cerinţe/nivel angajare:
Absolvent al Facultatii de textile- pielarie sau Școala Postliceală proﬁl textil
- cunoștinţe – CAD (Gemini,Investonica,Lectra)
- tipare de bază in confecţii textile, modiﬁcări ,multiplicare
- operare PC
- ușurinţa în comunicare
- abilităţi de lucru în echipă
- dorinţa de dezvoltare
- limba engleză- este un avantaj
Salariu orientativ: Pachet salarial atractiv
Alte precizări: Poziţiile de constructor de tipare sunt valabile si pentru biroul din Iași pe care
compania îl va dezvolta.

Tip post: Designeri vestimentari
Cerinţe/nivel angajare:
Absolvenţi sau masteranzi de Design Vestimentar
Persoane creative, pasionate de modă și proactive
Cunoașterea programelor Photoshop și sau Ilustrator reprezintă un avantaj
Salariu orientativ: Salariu motivant, bonusuri în funcţie de performanţă, prime de Crăciun și Paște,
acces la produsele NISSA cu discount de angajat
Alte precizări : Disponibilitate la relocare in București

18

Adresa:
str. Cuza Voda, nr. 73
loc. Focșani, jud. Vrancea
www.pandora-prod.ro
E-mail:
oﬃce@pandora-prod.ro
tel.: 0337.100444
fax: 0337.100344

CONTACT:
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S.C. NISSA S.R.L.

CONTACT:

Domeniul de activitate speciﬁc:
Fabricarea articolelor textile de damă
Forma de organizare/ capital: SRL / capital privat
Număr de angajati: 350
Cifră de afaceri: 10 mil euro

Adresa:
str. Sos. Baicului, nr. 82
Sec.2, jud. Bucuresti

www.nissa.ro
E-mail: oﬃce@nissa.ro
tel.: 0212.505199
fax: 0212.505435

PANDORA PROD SRL
Domeniul de activitate speciﬁc:
Fabricare articole de îmbrăcăminte
Forma de organizare/ capital: Număr de angajati: 1000
Cifră de afaceri: 40 mil euro

NISSA este un brand 100% românesc, înﬁinţat in anul 2001. Colecţiile NISSA se remarcă prin liniile
feminine croite impecabil, complexitatea de proiectare și de imprimare, atenţia deosebită în alegerea
materialelor, ce permit exprimarea completă a feminităţii. Diversitatea pieselor din colecţiile NISSA,
variaţiile de culoare și croiala ﬁnă permit ca acestea să ﬁe purtate cu ușurinţă de către toate doamnele și
domnișoarele, toate căpătând un aer aparte, potrivit oricărui tip de personalitate feminină.
În prezent NISSA deţine 15 magazine proprii în România și unul în Polonia și are deschidere către piaţa
externă, unde produsul este vândut prin partenerii noștri locali din Rusia, Marea Britanie, Franţa,
Olanda, Italia, Canada, Statele Unite, etc.

Încă din 1994, la Focșani se dezvolta, în industria textilă, Pandora Prod, o companie care astăzi, la 23 ani
diferenţă, numără 1.000 de angajaţi în cele două puncte de lucru ale sale: Focșani și Tecuci.
Aici, la Pandora oferim partenerilor noștri servicii complexe și garanţia unor produse de calitate,
realizate prin profesionalismul și dăruirea echipei noastre. Toate produsele Pandora respectă cele mai
exigente standarde de calitate și principii de responsabilitate socială. La Pandora noi considerăm că
suntem o echipă, iar atunci când avem oportunitatea, arătăm că apreciem excelenţa. Acest lucru ne
face mândri de faptul că împreună, ca echipă, ducem peste tot in lume produse made in Romania.

Oferte angajare disponibile
Tip post: Ingineri textiliști
Cerinţe/nivel angajare:
Absolvenţi ai facultăţii de textile pielărie
Cunoștinţe despre procesele tehologice
Cunoștinţe despre modul de executare a operaţiilor
Cunoștinţe despre ţesături
Cunoștinţe operare sistem CAD
Salariu orientativ: Salariu motivant, bonusuri în funcţie de performanţă, prime de Crăciun și Paște,
acces la produsele NISSA cu discount de angajat
Alte precizări : Disponibilitate la relocare în București

Oferte angajare disponibile
Tip post: Constructor de tipare
Cerinţe/nivel angajare:
Absolvent al Facultatii de textile- pielarie sau Școala Postliceală proﬁl textil
- cunoștinţe – CAD (Gemini,Investonica,Lectra)
- tipare de bază in confecţii textile, modiﬁcări ,multiplicare
- operare PC
- ușurinţa în comunicare
- abilităţi de lucru în echipă
- dorinţa de dezvoltare
- limba engleză- este un avantaj
Salariu orientativ: Pachet salarial atractiv
Alte precizări: Poziţiile de constructor de tipare sunt valabile si pentru biroul din Iași pe care
compania îl va dezvolta.

Tip post: Designeri vestimentari
Cerinţe/nivel angajare:
Absolvenţi sau masteranzi de Design Vestimentar
Persoane creative, pasionate de modă și proactive
Cunoașterea programelor Photoshop și sau Ilustrator reprezintă un avantaj
Salariu orientativ: Salariu motivant, bonusuri în funcţie de performanţă, prime de Crăciun și Paște,
acces la produsele NISSA cu discount de angajat
Alte precizări : Disponibilitate la relocare in București

18

Adresa:
str. Cuza Voda, nr. 73
loc. Focșani, jud. Vrancea
www.pandora-prod.ro
E-mail:
oﬃce@pandora-prod.ro
tel.: 0337.100444
fax: 0337.100344

CONTACT:
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S.C. Angela International S.R.L. - Papucei
Domeniul de activitate speciﬁc:
Producţie încălţăminte
Forma de organizare/ capital: SRL
Număr de angajati: 85
Cifră de afaceri: 2.000.000 euro

CONTACT:

"Papucei" este marca înregistrată aparţinând ﬁrmei Angela International. Brandul Papucei s-a născut în
toamna anului 2006. Nu acesta este și anul cand designerul nostru, Angela Vasiliu a pus bazele fabricii
de încălţăminte ANGELA, ceea ce s-a întamplat în 1990.
Principiile ce ne-au inspirat de-a lungul vremii au fost raﬁnamentul ﬁnisajelor, confortul, modele
îndrazneţe, materiale inovatoare. În ﬁecare an Papucei își prezintă colecţiile la târguri internaţionale de
încalţăminte, reușind astfel să treacă graniţele și devenind renumiţi peste tot in lume.

Adresa:
str. Calea Chisinaului, nr. 2 bis
loc. Iasi, jud. Iasi

www.papucei.ro
E-mail: stefania@papucei.ro
tel.: 0725.211477
fax: 0232.242232

Oferte angajare disponibile
Tip post: Inginer atelier tras-tălpuit; inginer proiectant; manager producţie
Cerinţe/nivel angajare:
Începător sau cu experienţă
Salariu orientativ: Alte precizări : Contract de muncă pe durata nedeterminată; se ofera training

SC RIFIL SA

20

Domeniul de activitate speciﬁc:
Filatură
Forma de organizare/ capital: 100% privat
Număr de angajati: Cca 1000
Cifră de afaceri: Grupul de ﬁrme RIFIL este format din: Riﬁl SA are sediul in Savinești și 2 puncte de lucru Câmpulung
Moldovenesc și Dorohoi , Novaﬁl – Gura Humorului, Rolanatex – Botoșani.
Riﬁl – Savinești și Rolanatex sunt ﬁlaturi tip lână;
Riﬁl punct de lucru Câmpulung și Novaﬁl Gura Humorului – ﬁlaturi tip bbc

Oferte angajare disponibile
Tip post: Inginer Filator
Cerinţe/nivel angajare: Absolvent al Facultăţii de Textile
Salariu orientativ: Salariul se negociază
Alte precizări: Se asigură transport gratuit și tichete de masă

Adresa:
str. Gheorghe Caranﬁl, nr. 1
loc. SAVINESTI, jud. Neamt
www.riﬁl.com
E-mail: raluca@riﬁl.com
tel.: 0745.047297
fax: 0233.281782

CONTACT:
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S.C. Angela International S.R.L. - Papucei
Domeniul de activitate speciﬁc:
Producţie încălţăminte
Forma de organizare/ capital: SRL
Număr de angajati: 85
Cifră de afaceri: 2.000.000 euro

CONTACT:

"Papucei" este marca înregistrată aparţinând ﬁrmei Angela International. Brandul Papucei s-a născut în
toamna anului 2006. Nu acesta este și anul cand designerul nostru, Angela Vasiliu a pus bazele fabricii
de încălţăminte ANGELA, ceea ce s-a întamplat în 1990.
Principiile ce ne-au inspirat de-a lungul vremii au fost raﬁnamentul ﬁnisajelor, confortul, modele
îndrazneţe, materiale inovatoare. În ﬁecare an Papucei își prezintă colecţiile la târguri internaţionale de
încalţăminte, reușind astfel să treacă graniţele și devenind renumiţi peste tot in lume.

Adresa:
str. Calea Chisinaului, nr. 2 bis
loc. Iasi, jud. Iasi

www.papucei.ro
E-mail: stefania@papucei.ro
tel.: 0725.211477
fax: 0232.242232

Oferte angajare disponibile
Tip post: Inginer atelier tras-tălpuit; inginer proiectant; manager producţie
Cerinţe/nivel angajare:
Începător sau cu experienţă
Salariu orientativ: Alte precizări : Contract de muncă pe durata nedeterminată; se ofera training

SC RIFIL SA

20

Domeniul de activitate speciﬁc:
Filatură
Forma de organizare/ capital: 100% privat
Număr de angajati: Cca 1000
Cifră de afaceri: Grupul de ﬁrme RIFIL este format din: Riﬁl SA are sediul in Savinești și 2 puncte de lucru Câmpulung
Moldovenesc și Dorohoi , Novaﬁl – Gura Humorului, Rolanatex – Botoșani.
Riﬁl – Savinești și Rolanatex sunt ﬁlaturi tip lână;
Riﬁl punct de lucru Câmpulung și Novaﬁl Gura Humorului – ﬁlaturi tip bbc

Oferte angajare disponibile
Tip post: Inginer Filator
Cerinţe/nivel angajare: Absolvent al Facultăţii de Textile
Salariu orientativ: Salariul se negociază
Alte precizări: Se asigură transport gratuit și tichete de masă

Adresa:
str. Gheorghe Caranﬁl, nr. 1
loc. SAVINESTI, jud. Neamt
www.riﬁl.com
E-mail: raluca@riﬁl.com
tel.: 0745.047297
fax: 0233.281782

CONTACT:
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S.C. SEFAR SRL

TEXCO LIMACO SRL
Domeniul de activitate speciﬁc:
Consultanţă Textilă și Management
Forma de organizare/ capital: SRL
Cifră de afaceri: Conﬁdenţial

CONTACT:

Domeniul de activitate speciﬁc:
1320 – PRODUCŢIE ŢESĂTURI
Forma de organizare/ capital: PRIVAT / STRĂIN
Număr de angajati: 283
Cifră de afaceri: 2.542.091 lei

Adresa:
str. Lalelelor, nr. 14
loc. Sighisoara, jud. Mures

www.sefar.com
E-mail:
alexandra.prozan@sefar.com
tel.: 0265-772700

22

S.C. Sefar S.R.L. lider mondial în producţia de ţesături monoﬁlament de precizie pentru clienţi cu soluţii
personalizate în separare, acoperire și dozare pentru procese industriale și aplicaţii tehnice.
Peste 180 de ani de activitate industrială de succes în zona Elveţiei de Est și în toată lumea.
Din anul 2007 își desfășoară activitatea și în Sighișoara.

Suntem o companie globală de Consultanţă în Management și o companie de Inginerie textilă care s-a
impus pe piaţă prin autoritate profesională Texco Limaco este liderul pentru dezvoltarea strategică și
extinderea companiilor din industria textilă de la produs până la comerţ.
Serviciile noastre variază de la Inginerie de noi fabrici la Consultanţă de Strategie.

Oferte angajare disponibile
Tip post: Ingineri textile/Managementul calităţii
Cerinte/nivel angajare: Studii superioare în domeniu, cunoașterea limbii engleza poate
reprezenta avantaj, seriozitate, spirit de echipa
Salariu orientativ: Salariu atractiv, tichete de masă, al 13-lea salariu, servicii medicale private și
multe alte beneﬁcii ﬁnanciare și non ﬁnanciare
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Oferte angajare disponibile
Tip post: Technician Industria textilă
Cerinţe/nivel angajare: Inginer Textilist/Technician
Salariu orientativ: Incepând de la 1500 Euro funcţie de experienţă
Alte precizări: Poziţia este pentru Asia-Africa

Adresa:
str. Aurel Vlaicu, nr. 58
loc. Iasi, jud. Iasi
www.texcolimaco.com

CONTACT:
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TEXCO LIMACO SRL
Domeniul de activitate speciﬁc:
Consultanţă Textilă și Management
Forma de organizare/ capital: SRL
Cifră de afaceri: Conﬁdenţial

CONTACT:

Domeniul de activitate speciﬁc:
1320 – PRODUCŢIE ŢESĂTURI
Forma de organizare/ capital: PRIVAT / STRĂIN
Număr de angajati: 283
Cifră de afaceri: 2.542.091 lei

Adresa:
str. Lalelelor, nr. 14
loc. Sighisoara, jud. Mures

www.sefar.com
E-mail:
alexandra.prozan@sefar.com
tel.: 0265-772700
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Serviciile noastre variază de la Inginerie de noi fabrici la Consultanţă de Strategie.

Oferte angajare disponibile
Tip post: Ingineri textile/Managementul calităţii
Cerinte/nivel angajare: Studii superioare în domeniu, cunoașterea limbii engleza poate
reprezenta avantaj, seriozitate, spirit de echipa
Salariu orientativ: Salariu atractiv, tichete de masă, al 13-lea salariu, servicii medicale private și
multe alte beneﬁcii ﬁnanciare și non ﬁnanciare
Alte precizări : -

Oferte angajare disponibile
Tip post: Technician Industria textilă
Cerinţe/nivel angajare: Inginer Textilist/Technician
Salariu orientativ: Incepând de la 1500 Euro funcţie de experienţă
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Parteneri:
Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
Asociaţia Absolvenţilor Facultăţii de Textile-Pielărie și
Management Industrial
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Proiect nantat de
Ministerul Tineretului si Sportului
Beneciar:

