OPORTUNITATE DE ANGAJARE
Am inceput cautarea de colegi noi ! 
Ai peste 18 ani și ești în căutarea unui loc de muncă?
Îţi dorești un loc de muncă unde respectul angajaţilor, condiţiile de muncă și dezvoltarea personală și profesională fac
parte din ADN-ul firmei?
Iti place munca in echipa si esti atent la detalii?
Dacă te regasesti in descrierea de mai sus, te așteptăm cu drag să aplici la unul din posturile de mai jos.

OPERATOR PRODUCTIE*

OPERATOR LOGISTICA*
• Asigura gestiunea fizica a stocului de
marfa si participa activ la operatiunile de
incarcare si descarcare a marfii

• Asamblare produse electronice si
subansamble prin montarea
componentelor
• Obtinerea calificativului “Promovat” se va
• Opereaza masini si echipamente pentru da in urma testului de persoanlitate
procese automate/semiautomate
(TMCB). Aceste pozitii sunt “safety
• Realizeaza conexiunile fara lipire si prin
sensitive” si una dintre cerinte este
lipire
promovarea examenului de testare
• Experienta industriala influentiaza
consum substante interzise prin lege
direct stabilirea nivelului salarial

Persoanele interesate vor trimite un CV prin e-mail, la adresa patricia.toth@honeywell.com sau
monica.puskas-viziteu@honeywell.com direct la sediul firmei, strada Salcâmilor nr. 2 bis, Lugoj.
Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0749052574 și 0749054108.
* Aceste poziții sunt “safety sensitive” și una dintre cerințe este promovarea examenului de testare consum substanțe interzise prin lege.

BENEFICII
• Asigurare privata de sanitate • Pachet de beneficii flexibile(vouchere de vacanta, asigurare de viata,
asigurare stomatologica, pensie privata si asigurare de sanatate • Evaluare anuala a performantei cu
crestere salariala • Al 13-lea salariu • Tichete de masa • Ore suplimentare platite cu spor de 200% • Spor de
noapte de 20% • Bonus lunar de performanta(12%) • Concediu suplimentar in functie de vechimea in
munca • Transport gratuit pe raza municipiului Lugoj (la si de la sediul firmei) • Discount-uri pentru angajatii
HON la mai multi agenti comerciali • Facilitati sportive(sala pentru volei/baschet, sala proprie de fitness •
Bauturi calde gratuite (ceai,cafea,etc)

