
 

 

T Tulcea

Hotline: 0748 77 88 99   |   office@titanmachiner y.ro   |   w ww.titanmachiner y.ro

 

GROW your career at TITAN MACHINERY ROMÂNIA as  

Maintenance Support Responsible! 

 

Alătură-te echipei de Service Support pentru a fi parte dintr-o echipă în 

care iți poți folosi cunoștințele tehnice și abilitățile personale! 

 

Daca ești la început de drum și ai: 

• Studii tehnice (proaspăt absolvent/ă); 
• Cunoștințe dе Excel; 

• Abilități bune de analiză și organizare a unui flux de informații și 

documente; 
• Orientare spre rezultat și spre calitate, atenție la detalii, fire organizată și 

analitică; 
• Experiență în lucrul cu sisteme ERP și/sau platforme online (constituie un 

avantaj); 
• Abilități dе lucru în echipă și dе comunicare; 

• Nivel limba engleză cel puțin mediu; 

 

Ne-ar plăcea să te cunoaștem! 

 

Rolul tău în echipă va consta în task-uri precum: 

• Menținerea evidențelor intervențiilor de service de mentenanță, necesare 
și efectuate, pentru echipamentele agricole și de construcții vândute de 

companie și aflate în garanție; 

  

• Întreprinderea acțiunilor necesare pentru ca intervențiile de mentenanță să 

fie efectuate la timp, cu scopul de a răspunde în mod optim nevoilor 
afacerii; 

  

• Actualizarea bazei de date cu informații legate de orele de funcționare a 

echipamentelor vândute de companie; 

 

• Transmiterea de notificări către clienții companiei, conform procedurilor de 
lucru; 

 

• Asigurarea unei bune comunicări între diferite departamente ale companiei 
(Piese de schimb/Service/Service Support) în limita responsabilităților și a 

competențelor. 
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Ca parte din echipa TITAN iți vom oferi: 

 

• Un pachet de beneficii în care salariul este exprimat în EURO net și plătit în 

lei, actualizat la cursul mediu din fiecare luna; 

  

• Bonuri de masă în valoare de 30 lei/zi lucrată oferite lunar în format 

electronic; 

  

• Creșterea anuală a salariului net conform politicii companiei; 

  

• 25 de zile de concediu pe an; 

  

• Abonament medical în cadrul unei rețele private de sănătate; 

 

• Asigurare de sănătate privată; 

  

• Cărți direct la birou de la Bookster (biblioteca online) și discount-uri la 
spectacole/evenimente culturale. 

 

Titan Machinery România, parte a grupului Titan Machinery Inc., unul dintre cei 

mai mari dealeri de echipamente agricole și de construcții din lume, te invită să 

te alături echipei noastre. 

 


