Esti absolvent si nu esti angajat?
Vrei sa-ti schimbi locul de munca?
Teraplast te poate ajuta!

Cu o traditie de 120 de ani, Grupul Teraplast este in prezent cel mai mare procesator de PVC din Romania si unul
dintre cei mai importanti producatori de materiale pentru piata constructiilor si instalatiilor. Portofoliul de produse al
Grupului este structurat pe sase linii de business: Instalatii & Amenajari, Profile tamplarie, Granule, Panouri
termoizolante, Structuri metalice zincate si Tamplarie termoizolanta.
Grupul Teraplast detine pozitii de top pe o mare parte din pietele pe care activeaza. Compania-mama Teraplast este
lider de piata pe segmentele de canalizari exterioare si granule, si este al doilea jucator de pe piata de canalizari
interioare. Subsidiara TeraSteel este al doilea jucator de pe piata de panouri sandwich si, incepand din 2015, este
liderul pietei de structuri metalice zincate.
Facilitatile de productie ale companiilor din Grup sunt localizate in Parcul Industrial Teraplast, dezvoltat pe o suprafata
de peste 200.000 mp, in extravilanul municipiului Bistrita. In perioada 2007-2015 Grupul Teraplast a investit peste 260
de milioane de lei in dezvoltarea si modernizarea capacitatilor de productie, dar si in extinderea portofoliului de
produse.
Incepand din 2 iulie 2008 cea mai mare companie din Grup - Teraplast este listata la Bursa de Valori Bucuresti, sub
simbolul TRP.
Pentru ca suntem in permanenta in cautare de noi talente, va oferim sansa de a va alatura unei echipe
energice si proactive. Suntem cu preponderenta interesati de absolvenţi ai Facultăţii de Chimie şi Inginerie
Chimică , dornici sa se dezvolte in domeniul CERCETARII aplicatiilor industriale ale polimerilor.

Cerinte:


Studii superioare in domeniul chimiei:specializarea
ingineria compusilor macromoleculari sau ingineria
compusilor organici;



Cunostinte limba engleza scris/vorbit- nivel avansat;



Cunoaşterea în detaliu a pachetului Microsoft Office;



Exercitarea ocupaţiei poate fi realizată cu succes de
persoane care, sunt conştiincioase, corecte, serioase,
manifestă exigenţă, meticulozitate şi rigurozitate în
realizarea sarcinilor;



Carnet de conducere categoria B;

Beneficii:
 Pachet salarial atractiv;
 Mediu de lucru plăcut şi profesionist;
 Plan de scolarizare individualizat;

CV-urile pot fi transmise pe adresa: resurse.umane@teraplast.ro. Relatii suplimentare la 0752/101.595 Iulia Pop –
Manager HR.

