Magna e един от най-големите световни доставчици в автомобилната индустрия. Дейността на
фирмата е свързана с проектирането, разработването и производството на автомобилни
системи, компоненти, възли и модули, както и с разработката и монтажа на лекотоварни и
тежкотоварни автомобили. Към момента Magna разполага с 327 завода, разположени в 29
страни. Екипът на фирмата наброява около 161 000 човека. Основната част от дейността на
Magna в завод Пловдив е производството на хидравлични и вакуумни помпи и на компоненти
за автомобилни трансмисии. Във връзка с нови проекти, фирмата търси да назначи:

Технолог - настройчик на машина с ЦПУ
ИЗИСКВАНИЯ:
- Техническо образование – средно специално или висше
- Опит с обработващи центри с цифрово-програмно управление
- Работа с техническа документация
- Свободно владеене на език за програмиране на координатни машини
- Възможност за работа и на трисменен режим
- Солидни познания в областта на металорежещи инструменти (студена обработка)
- Компютърна грамотност – работа с ERP система / SAP се счита за предимство
- Отговорност, организираност и гъвкавост в работата
- Опит в управлението на хора
- Отлично ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
- Анализира производствените резултати в сътрудничество с инженерите качество, инженерите
производствено планиране и ръководителя на участъка. Анализира и оптимизира
технологичните процеси в участъка.
- Изготвя и освобождава самостоятелно производствени образци (първи мостри).
- Разработва технологична документация за производството, изготвя и актуализира инструкции
за производствения процес. Определя и поддържа критичните параметри и характеристики на
процесите за участъка.
- Създава програми за обработка на детайли и настройва параметрите на технологичния
процес.
- Следи за качеството на продуктите, анализира нивата и причините на брака.
- Съставя, контролира и регистрира опити за приемане на ново оборудване и инструменти.
- Предлага и извършва опити и тестове с цел подобрение на производствения процес.
- Извършва валидация на промените по процеса и инструменталното оборудване.
- Контролира качеството на настройка, пренастройване и ремонта на оборудването и
спазването на технологичната дисциплина така, че производството на продуктите да е според
зададените спецификации и спазване на чертежа.
- Разработва предложения за усъвършенстване на технологичното равнище на производството.
- Участва при обучението за повишаване квалификацията на работниците и служителите при
усвояване на нови методи и технологии.
- Анализира разхода на суровини и материали и съответствието им с технологичната
документация.

- Отговаря за състоянието на действащите правила, норми и инструкции по технологията на
производството.
- Организира и следи за правилното водене на технологичния процес и за спазването на
правилата и нормите за безопасните методи на работа в течение на смяната.
- Осигурява организацията на работните места съобразно утвърдения технологичен режим.
- Обобщава и докладва на прекия си ръководител производствените резултати и следи за
изпълнението на производствения план-график.
- Изпълнява и други задължения, възложени му от прекия ръководител.
- Извършва пренастройка на машините, като при необходимост, работи на машините с ЦПУ.
- Лично отговаря за безопасната работна среда, при необходимост информира отдел БЗР.
ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:
- Възможност за работа и развитие в изключително динамична мултинационална компания,
въвела и използваща най-модерните достижения и стандарти за управление и производство.
- Отлични работни условия
- Дългосрочна работа
МЕСТОРАБОТА
с. Стряма (Индустриална Зона Раковски)

При интерес, моля, изпратете автобиография на e-mail jobs.plovdiv.mpt@magna.com
Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати.
Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура.

