
Tehnician Electromecanic Stivuitoare 

 

Oraș de lucru: Bacău, Brașov, București, Ploiești, Sibiu 

Tipul job-ului: Full Time 

Nivel carieră: Entry-Level (< 2 Ani), Mid-Level (2-5 Ani) 

Studii: Absolvent 

Departamente: Auto / Echipamente, Inginerie și alte 3 

Salariu: Nespecificat 

Limbă străină: Engleză 

Industrii: Mașini / Auto, Transport / Logistică / Import - Export 

Permis conducere: B 

 

CRITERII DE SELECȚIE 

Aceste criterii sunt esențiale pentru angajator în procesul de selecție a candidaților. 

 Peste 2 ani de experiență 

 

Candidatul Ideal 

• Candidatul ideal este capabil să execute operatiuni de reparatie si diagnosticare pentru toate tipurile 

de stivuitoare, cum ar fi; Electrostivuitoare (DC / AC), Motostivuitoare Diesel/GPL), Warehouse. 

• Experiență minima de 2 ani în domeniul echipamentelor de ridicat. 

• Bune cunostinte de mecanica, hidraulica, electrica si electronica. 

• Cunostinte medii limba Engleza. 

• Cunostinte medii operare PC. 

• Abilitatea de a lucra sub proprie inițiativă. 

• Permis de conducere, categoria B 

• Abilitati excelente de gestionare a timpului. 

• Seriozitate și corectitudine profesională; rigurozitate; punctualitate. 

• Candidatii din alte industrii, cum ar fi; auto, agricultura, constructii, pot si vor fi luati în considerare. 

 

Descrierea jobului 

• Se deplaseaza in locatiile clientilor pentru a remedia defectiunile sesizate. Electrostivuitoare (DC / 

AC), Motostivuitoare Diesel/GPL), Warehouse. 

• Executa operatiuni de reparatii parte mecanica si electrica pentru toata gama echipamentelor de 

ridicat (stivuitoare, echipamente de depozit, etc) 

• Identifica si remediaza defectiunile aparute utilizând software-ul si dispozitivele de diagnoza 

specifice. 

• Intocmeste lista de piese de schimb pentru reparatii. 

• Menține legatura si executa sarcinile atribuite de catre coordonatorul echipelor mobile, în 

conformitate cu instrucțiunile producătorului și a procedurilor interne stabilite. 

• Operează utilaje de ridicat și transportat. 

 

Descrierea companiei 

Înființată în 1994, Vectra Eurolift Service este unic distribuitor pentru România al mărcii de 

stivuitoare YALE. Deși, inițial, compania comercializa doar baterii de tracțiune pentru 

electrostivuitoare, produse de Energia Bulgaria, treptat portofoliul de produse s-a diversificat, firma 

adăugând la obiectul de activitate comercializarea de piese de schimb pentru stivuitoare, produse de 6 

Septembrie Sofia și Balkancar Record Plovdiv. 

Începutul anului 2015 a adus o schimbare majoră în portofoliul companiei, Vectra devenind dealer 

exclusiv în România al brandului de stivuitoare YALE, unul dintre cei mai importanți producatori la 

nivel mondial de stivuitoare. Numirea companiei Vectra Eurolift Service ca dealer exclusiv pe vânzări 

și service, întărește poziția YALE ca brand din ce în ce mai important pe piața europeană a 

echipamentelor de manipulat mărfuri. 
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