دعوت به همکاری در شرکت صنایع فورج البرز
شرکت صنایع فورج البرز برای تکمیل نیروی انسانی خود نیاز به مشاغل با تخصص های ذیل دارد .ضمنا محل سکونت متقاضیان بایستی در محدوده استان قزوین باشند .
ردیف

واحدسازمانی

1
2

عنوان شغلی

تحصیالت

کارشناس اداری و منابع انسانی لیسانس مدیریت  /صنایع/رشته های مرتبط
اداری و منابع انسانی

سابقه

مشخصات

 2سال

آشنایی کامل به مباحث منابع انسانی و توانمند سازها
دارای سالمت اخالقی و کاری ،آشنایی به حفاظت فردی و نگهبانی  -توانایی کار در تیم های امداد و آتش

نگهبان

دیپلم

 2سال

3

مسئول دفتر مدیر عامل

لیسانس

 2سال

مسلط بر  ICDLدارای روابط عمومی خوب و قدرت پاسخگویی و تایپ سریع

4

کارشناس انبار

لیسانس صنایع  /مدیریت صنعتی

 4سال

آشنایی با اصول انبارداری و نرم افزار راهکاران ( همکاران سیستم)

کارشناس صنایع و برنامه ریزی

لیسانس مهندسی صنایع

 4سال

آشنایی با تکنیک های مهندسی صنایع و برنامه ریزی ،ظرفیت سنجی ،زمان سنجی

انباردار

لیسانس مدیریت  /صنایع

 2سال

آشنا با انبارداری صنعتی و مدیریت سفارشات و موجودی ها

کارشناس کنترل کیفیت

لیسانس مهندسی متالورژی-صنایع

 2سال

نرم افزار  - MINITAB - ICDLاجرای کنترل آماری فرایند ()SPC

کارشناس برق

لیسانس برق

 2سال

مسلط به برنامه نویسی  ، PLCبرق صنعتی  ،تعمیر مدارات الکترونیکی

تکنسین/تعمیرکار برق

فوق دیپلم برق

 2سال

آشنایی با تعمیرات و مدارات برقی

5

طرح و برنامه

6
7

کنترل کیفیت

8
9

نشانی

تعمیرات و نگهداری
10

کارشناس مکانیک

لیسانس مکانیک

 2سال

آشنایی کامل به نقشه خوانی ،تعمیر ماشین آالت ،هیدرولیک و پنوماتیک

11

تعمیرکار

فوق دیپلم مکانیک

 2سال

آشنایی با تعمیر ماشین آالت  ،نقشه خوانی  ،مکانیک و هیدرولیک

12

تولید

کارشناس تولید

لیسانس متالورژی  /صنایع

 2سال

تسلط بر فرایندهای عملیات حرارتی و شناخت ساختار فلزات  -متالوگرافی  -شناخت عیوب ساختاری

13

تدارکات

مامور خرید

لیسانس مدیریت

 2سال

14

تضمین کیفیت

کارشناس تضمین کیفیت

لیسانس مهندسی صنایع

 2سال

تسلط بر فرآیند خرید  -برگزاری کمیسیون  -ثبت درخواست  -نرم افزار راهکاران  -برگزاری مناقصات و
مزایده ها ،آشنا به بازار و فروشندگان قزوین
آشنایی با استاندارد  ، IATF16949:2016مسلط به  MSP ,ICDL، SQFE، MSAو آدیت فرایند

متقاضیان می توانند حداکثر ظرف  15وز از تاریخ آگهی رزومه خود را به آدرس  job@forgealborz.comبا ذکر عنوان شغلی در موضوع ایمیل ارسال فرمایند .
آدرس :کیلومتر  25جاده قدیم قزوین به تهران -بعد از نیروگاه شهید رجائی

