
 
 

TEHNICIAN AUTOMATIST 
Pentru aplicații industriale 

 

Compania Eltrex a fost înființată la Timișoara în anul 1999 cu obiectivul clar de a livra clienților 
servicii prompte și produse de calitate. Firma are peste 20 de ani de experiență și performanță 

în instalații electrice și automatizări industriale, atât în România cât și în Uniunea Europeană. 
Sunt specialiști în proiectarea și execuția instalațiilor electrice și a automatizărilor industriale. 

Și-au făcut un renume pe piața locală, apoi pe cea națională, urmând apoi pasul firesc 
către piața internațională, unde oferă soluții profesionale pentru companii de renume mondial, 
cum ar fi: BMW, Audi, Daimler, SMART, FIAT, etc. 

 

Responsabilităţi:  

➢ Coordonarea din punct de vedere tehnic a lucrărilor de montaj a instalațiilor de 
automatizare a proceselor industriale; Livrarea detaliilor de montaj și conexiuni conform 

proiect și fișe tehnice, plus scheme clarificatoare realizate direct în șantier;  

➢ Verificarea corectitudinii execuției; 

➢ În cazul în care sunt necesare modificări în tabloul electric, tehnicianul trebuie să fie 

capabil să coordoneze sau să realizeaze acele modificări conform reviziilor la proiect; 

➢ Dacă în execuție se fac modificări sau remedieri decise în șantier, tehnicianul va opera 

modificările pe hârtie sau direct în Eplan; 

➢ Participă la punerea în funcțiune testând toate elementele de câmp atât la rece cât și 

prin conectare la PLC pentru a forța comanda elementelor de execuție (motoare, vane, 

etc) direct din soft. 

➢ Păstrarea confidențialității documentelor și informațiilor.  
 

Cerinţele postului: 

o Studii medii sau superioare în domeniul electrotehnic / automatizări; 

o Experienţă în domeniul automatizărilor industriale, în lucrul cu scheme electrice; 

o Experiență în utilizare și bună capacitate de înțelegere a modului de funcționare a 
elementelor de câmp dintr-o instalație de automatizare. Ex. senzori de proximitate, 
traductoare de temperatură și presiune, vane comandate, motoare și servomotoare, etc. 

o Experiență în faza de punere în funcțiune a instalațiilor de automatizare a proceselor 
industriale; 

o Bună capacitate de concentrare a atenției, datorită faptului că o automatizare de proces 
poate conține sute de pagini și mii de detalii, toate importante. 

 

Se oferă: 

• Salariu atractiv 

• Dezvoltare profesionale prin proiecte complexe și interesante 
• Bonuri de masă 

• Bonus de performanță 

Sună acum pentru informații 
          +40 721 770 410 
 



 
• Prime de Crăciun și Paște 
• Tichete cadou pentru copii: Crăciun și 1 Iunie 

• Zile de concediu suplimentare în funcție de vechime 
• Beneficii medicale 

• Decontare parțială activități sportive 
• Bonusuri de fidelitate. 

 

 


