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Practică de vară 2021 
 



Despre noi 
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 Producem ornamente de interior pentru automobile de lux încă din 2003. Lucrăm cu Mercedes, Audi, 

BMW, Porsche, Volkswagen pentru a menține estetica și confortul autovehiculelor la standarde 

excepționale.  

 

 
Ghimbav, Brașov 

Persoana de contact: 

 

Monica Trașcă, People Development 

E-mail: monica.trasca@joysonquin.com 

Telefon: +40 368 443 356 

Mobil:    +40 721 374 184 
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Procesul de selecție pentru practica de vară 
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Depunere CV Selecție inițială 
Desfășurare 

interviuri 
Desfășurare 

practică 

      16-23 iulie         23-26 iulie   27-28 iulie  2 august – 30 septembrie 

Vă invităm să depuneți CV-urile voastre împreună cu o scrisoare de intenție 

(specificând și postul de practică pentru care aplicați) la adresa de email 

monica.trasca@joysonquin.com până la 23.07.2021.  
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Procesul de selecție pentru practica de vară 
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Beneficii 

 

Salariu 

Tichete de masă 

Transport gratuit 

Training pe postul ales 

Posibilitatea de angajare sau de a prelungi stagiul de practică 



Locuri de practică disponibile 
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Departament Funcție Nr locuri 

Conducere Manager general 1 

Producție Șef atelier 4 

Inginerie industrială Inginer suport serie, calculație KPI 2 

Logistică operațională Specialist planificare producție 1 

Logistică operațională Specialist dispoziția materialelor 1 

Logistică operațională Specialist managementul datelor 1 

Logistică administrativă Funcționar expediție 1 

Logistică administrativă Gestionar ambalaje 1 

Logistică administrativă Gestionar depozit central, verificare stocuri 1 



Locuri de practică disponibile 
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Departament Funcție Nr locuri 

Optimizare procese Inginer proces injectare 1 

Optimizare procese Inginer automatizari 1 

Optimizare procese Inginer proces frezare 1 

Optimizare procese Inginer proces sudura 1 

Resurse umane: dezvoltarea 

angajaților 

Specialist dezvoltare angajați 1 

Tehnic: mentenanță Inginer mentenanță 1 

Calitate: asigurarea calității Tehnician analist calitate 1 

Calitate: ingineria calității Inginer SPC 1 

Calitate: administrare clienți Inginer administrare clienți 1 



Detalii posturi conducere  
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Cerinte: 

•          Specializare din orice domeniu, cu ani de studiu avansat; 

•          Operare PC: Word, Excel, PowerPoint, research internet - nivel bun; 

•          Cunostinte  bune de limba engleza; 

•          Comunicare; 

•          Planificare / Organizare; 

•          Abilitati bune de prezentare si sinteza. 

 

Responsabilitati: 

• Urmarire KPI specifici productiei 

• Raportare KPI 

• Prezentare concluzii / deviatii ale indicatorilor urmariti 

• Realizare de prezentari in functie de subiectele prioritare 

 

 

1. Manager general 

 



Detalii posturi producție 
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Cerințe: 

•  Specializare cu profil tehnic; 

•  Bune cunoştinte operare in Excel; 

• .  Limba engleză – nivel mediu; 

 

Responsabilități: 

•  Asigură producţia în sectorul de lucru atribuit cu privire la numarul de piese cerut, calitatea cerută, termenele cerute, 

productivitatea cerută; 

•  Controlează prin sondaj respectarea procedurilor specifice (inclusiv aprobarea producţiei), a instrucţiunilor de lucru, de 

verificare şi instruire a muncitorilor; 

•  Verifică modalitatea de predare schimb, situatia pieselor scanate; 

•  Coordonarea echipei: planifică necesarul de personal, planificarea de concedii; 

•  Ia masuri pentru minimizarea rebuturilor şi reducerea remedierilor; 

1. Șef atelier 

 

•  Bune abilitaţi de comunicare, organizare şi planificare; 

•  Gestionarea conflictelor 



Detalii posturi inginerie industrială 
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Cerințe: 

•  Profil tehnic/economic; 

•  Microsoft Office cunostinte de baza; 

•  Limba Engleza – nivel mediu; 

 

Responsabilități: 

•  Analizeaza procesul de productie si propune masuri pentru optimizarea procesului, in vederea reducerii timpilor de 

productie si a consumului de materiale; 

•  Determina timpii de proces si consumurile de materiale din proces si propune masuri pentru reducerea costurilor de 

productie aferente timpilor si materialelor si colaboreaza cu responsabilul de capacitate si materiale; 

•  Raspunde de amenajarea ergonomica a locului de munca, astfel incat muncitorul sa foloseasca doar materialele 

necesare si in timpul de munca planificat; 

•  Intocmeste instructiunea de lucru astfel incat muncitorul sa isi desfasoare activitatea in conditii optime si sa produca 

piese la calitatea necesara; 

•  Intocmeste / modifica Planul de control, in colaborare cu departamentul Calitate. 

1. Inginer suport serie / calculație KPI 

 

•      Comunicativ; 

•  Organizat si cu bune abilitati de gestionare a problemelor 

 



Detalii posturi logistică operațională  
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Cerinte: 

•        Facultate de profil tehnic; 

•  Limba Engleză; 

•  MS Office - Excel 

•  Abilități bune de lucru cu numere, calculații, statistici 

 

Responsabilitati: 

•  Planifică necesarul de livrare în funcție de cerința clientului; 

•   Verifică stocul disponibil în sistem pe anumite repere. 

 

 

1. Specialist planificare producție 

 

•      Comunicare;     

•  Rezolvare de probleme;  

•  Munca in echipa; 

 



Detalii posturi logistică operațională  

JOYSONQUIN Automotive Systems Romania 11 

Cerinte: 

•        Facultate de profil tehnic; 

•  Limba Engleză; 

•  MS Office - Excel 

•  Abilități bune de lucru cu numere, calculații, statistici 

 

Responsabilitati: 

•  Setează date în SAP 

•      Calculează stocurile de material 

2. Specialist dispoziția materialelor 

 

•      Comunicare;     

•  Rezolvare de probleme;  

•  Munca in echipa; 

 



Detalii posturi logistică operațională  
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Cerinte: 

•        Facultate de profil tehnic; 

•  Limba Engleză; 

•  MS Office - Excel 

•  Abilități bune de lucru cu numere, calculații, statistici 

 

Responsabilitati: 

•  setarea parametrilor in SAP 

•      realizarea de rapoarte Excel 

3. Specialist managementul datelor 

 

•      Comunicare;     

•  Rezolvare de probleme;  

•  Munca in echipa; 

 



Detalii posturi logistică administrativă  
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Cerinte: 

•        Facultate de profil tehnic; 

•  Limba Engleză; 

•  MS Office - Excel 

•  Abilități bune de lucru cu numere, calculații, statistici 

 

Responsabilitati: 

•  Realizează transferuri de date în sistem 

•      Monitorizează piesele pentru livrare 

1. Funcționar expediție 

 

•      Comunicare;     

•  Rezolvare de probleme;  

•  Munca in echipa; 

 



Detalii posturi logistică administrativă  
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Cerinte: 

•        Facultate de profil tehnic; 

•  Limba Engleză; 

•  MS Office - Excel 

•  Abilități bune de lucru cu numere, calculații, statistici 

 

Responsabilitati: 

•  Participa activ la receptia de ambalaje venite de la clienti. Introduce datele in sistemul SAP 

•      Verifica ambalajele care sunt pregatite ptr. retur la furnizor astfel incat sa corespunda cu avizele facute. 

•      Participa la inventarele de ambalaje daca e cazul. 

 

2. Gestionar ambalaje 

 

•      Comunicare;     

•  Rezolvare de probleme;  

•  Munca in echipa; 

 



Detalii posturi logistică administrativă  
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Cerinte: 

•        Facultate de profil tehnic; 

•  Limba Engleză; 

•  MS Office - Excel 

•  Abilități bune de lucru cu numere, calculații, statistici 

 

Responsabilitati: 

•  Realizarea de inventare, centralizarea și verificarea lor în sistem. 

3. Gestionar depozit central, verificare stocuri 

•      Comunicare;     

•  Rezolvare de probleme;  

•  Munca in echipa; 

 



Detalii posturi optimizare procese 
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Cerinte: 

•     Specializare cu profil tehnic - TCM 

•  Pneumatica, electropneumatica, hidraulica 

•  Programare Masini; 

•  Limba Engleză; 

•  MS Office; 

 

Responsabilitati: 

•  Intocmeste parametrii / programe pentru masinile de sudura, frezare, automatizari, masini injectie; 

•  Participa la elaborarea conceptelor dispozitivelor de prindere si vine cu idei de imbunatatire; 

•  Stabileste parametrii de lucru si intocmeste checkliste/norme de lucru; 

•  Verifica folosirea parametrilor/programelor intocmite, informeaza pe cei implicati, aduce imbunatatiri; 

 

1. Inginer proces injectare / automatizări / frezare / sudură 

•      Comunicare;     

•  Organizare/planificare;     

•  Rezolvare de probleme;  

•  Abilitati de prezentare; 

 

 



Detalii posturi optimizare procese 
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Cerinte: 

•     Specializare cu profil tehnic - TCM 

•  Pneumatica, electropneumatica, hidraulica 

•  Programare Masini; 

•  Limba Engleză; 

•  MS Office; 

 

Responsabilitati: 

•  Intocmeste parametri / programe pentru masinile de sudura, frezare, automatizari, masini injectie; 

•  Participa la elaborarea conceptelor dispozitivelor de prindere si vine cu idei de imbunatatire; 

•  Stabileste parametrii de lucru si intocmeste checkliste/norme de lucru; 

•  Verifica folosirea parametrilor/programelor intocmite, informeaza pe cei implicati, aduce imbunatatiri; 

 

1. Inginer proces injectare / automatizări / frezare / sudură 

•      Comunicare;     

•  Organizare/planificare;     

•  Rezolvare de probleme;  

•  Abilitati de prezentare; 

 

 



Detalii posturi resurse umane 
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Cerinte: 

•     Microsoft Office Tools (Word, Excel, Power Point); 

•   Limba Engleza. 

•      Abilități excelente de comunicare și ascultare activă; 

 

 

Responsabilitati: 

•   Supraveghează programul de inițiere a angajațilori și oferă sprijin celorlalți formatori implicați în program; 

•   Gestionează documentele de inițiere pentru toți angajații; 

•   Efectuează evaluarea competențelor angajaților în colaborare cu managerii și recomandă programe de dezvoltare 

adecvate; 

 

1. Specialist dezvoltare angajați 

•       Integritate; 

•       Abilități de prezentare; 

•       Colaborare și abordare empatică; 

•       Proactivitate  

 

 



Detalii posturi tehnic 
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Cerinte: 

•   Specializare cu profil tehnic in Automatizări, mecanica, 

electrotehnică; 

•  Sa cunoasca elemente de angrenaje, hidraulica, pneumatica 

si alte componente de masini industriale (cunostinte foarte generale) 

 

 

 

1. Inginer mentenanță 

•       Sa stie sa faca o prezentare in Power Point si 

sa lucreze in Excel. 

•      Sa analizeze si sa propuna solutii. 

•      Sa fie sociabil si comunicativ.  

 

 Responsabilitati: 

•   Verificare functionarea utilaje;  

•  Reactia departamentului de mentenata; 

•  Interventii mentenanta; 

•  Raportare zilnica/ saptamanala [raport executat MS Office- excel sau powerpoint]. 

•  Va veni cu propuneri de imbunatatire la ceea ce constata defectuos; 

•  Va corela interventiile de mentenanta cu cele din OEE; 

 



Detalii posturi calitate 

JOYSONQUIN Automotive Systems Romania 20 

Cerinte: 

•    Specializare cu profil tehnic; 

• Engleza;  

• MS Office; 

 

1. Tehnician analist calitate 

•   Comunicare; 

• Organizare/Planificare; 

• Rezolvare de probleme; 

• Prezentare eficienta. 

Responsabilitati: 

•   Efectueaza verificari piese prin sondaj; 

•  Verifica si urmareste procesul,  

•  Participa la analize;  

•  Urmareste respectarea instructiunilor de verificare si informeaza asupra oricaror eventuale neconformitati ale 

aparaturii din dotarea laboratorului; 

•  Se ingrijeste de documentarea tuturor testelor efectuate si de pastrarea probelor conform celor stabilite cu superiorul; 

•    Raportarea tuturor problemelor din aria sa de activitate; 

 



Detalii posturi calitate 
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Cerinte: 

• Specializare cu profil tehnic in masini unelte TCM 

• Cunoștințe limba engleză; 

• MS Office; 

 

2. Inginer SPC 

•   Cunoștințe  tehnice, toleranțe, desen tehnic, mijloace 

de verificare; 

•   Bune abilități de comunicare; 

•   Persoană organizată și atentă la detalii; 

 

. Responsabilitati: 

•     Validarea mijloacelor de verificare MSA1, MSA2 

 



Detalii posturi calitate 
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Cerinte: 

•  Specializare profil tehnic; 

•  Engleza;  

•  MS Office; 

•  Comunicare; 

 

3. Inginer administrare clienți 

•   Organizare/Planificare; 

•   Rezolvare de probleme; 

•   Prezentare eficienta. 

Responsabilitati: 

•  Verifica zilnic reclamatiile aparute in sistem, pe mail sau fax 

• Informeaza zilnic productia si controlul final cu privire la reclamatiile noi aparute. 

• Initiaza planuri de masuri, 8D Report, in cazul reclamatiilor de la clienti si urmareste indeplinirea acestora. 

• Responsabil pentru detectarea cauzelor care au dus la aparitia reclamatiilor si indepartarea acestora. 

• Receptionarea pieselor reclamate si realizarea unei analize preliminare, fotografierea pieselor reclamate si 

arhivarea documentelor  

• Inregistrarea reclamatiilor noi si pregatirea documentelor pentru informarea productiei 


