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PRIME BATTERIES TECHNOLOGY SRL,  are deschise 2 posturi de Inginer 
Calitate pentru punctul de lucru din str Oxigenului nr 4C, Ilfov  
 (platforma industrala Pallady mijloace  de transport : metrou statia Republica sau 
Anghel Saligny, autobuz 103, 246) . 
Asteptam CV -ul aplicantilor la adresa de email:  primebattery.hr@gmail.com 
Persoana de contact: Olga Costescu, 0751166171. 

 
Candidatul ideal 

• Studii absolvite  Ingineria si Managementul Calitatii sau student masterand 

• Cunostinte avansate dе lucru, pachetul MS Office; 

• Cunostinte avansate limba  engleza (cel putin nivel mediu) 
 

 Profilul dvs 

• Asigurarea suportului necesar altor departamente din cadrul societatii pentru 
analiza , definirea, si imbunatatirea proceselor de operare in vederea implementarii 
unui sistem de calitate eficient 

• Participarea la procesul de inspectie a calitatii produselor si proceselor pe fluxul 
de productie 

• Participarea la emiterea si gestionarea rapoartelor de neconformitate 

• Aplicarea masurilor preventive si corective acolo unde este cazul 

• Intocmirea  documentatiei specifice inspectiei calitatii  si gestionarea acesteia 
conform procedurilor de lucru. 

• Participarea la mentinerea trasabilitatii produselor 

• Participarea la investigarea reclamatiilor si a neconformitatilor legate de calitatea 
produselor, monitorizarea implementarii actiunilor stabilite 

• Verificarea vizuala si dimensionala a reperelor necesare pentru realizarea 
bateriilor in conformitate cu desenele tehnice. 

• Gestionarea produselor neconforme. 
 
Ce oferim colegilor nostri 
Pregatire tehnica si cursuri de dezvoltare  profesionala; 
Salariu atractiv, in functie de pregatire ;Echipa tanara, dinamica;  
Mediu de lucru placut ;Asigurare medicala privata 

 
Societatea comerciala PRIME BATTERIES TECHNOLOGY SRL , avand sediul 
sediul social in Bucuresti (Punct de Lucru pe platforma industriala Pallady , zona 
Gara Catelu) proiectează, dezvoltă, produce și comercializează soluții de stocare 
a energiei electrice, tehnologie Litiu-ion, utilizând conceptele smart factory, 
reducerea ratei de deșeuri și optimizare prin localizarea celor mai multe procese 
de prelucrare și producție intern. 
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