
Вработува!!!

Процес инженер

Ние сме:

Глобална, иновативна компанија – лидер 
во областа на термални технологии. 
Креираме, развиваме и произведуваме 
уреди за греење, ладење и вентилација за 
клиенти од целиот свет.

Работни задачи и одговорности:

• Дефинирање на технички барања за опрема (нови проекти)

• Развој на нови алатки и машини

Образование и работно искуство:

• Машински факултет, Електро-технички факултет, 
Мехатроника, Индустриски менаџмент – машински факултет

• Работно искуство во автомобилска индустрија се смета за 
предност

More Information :

www.gentherm.com



Придобивки:

Контакт информации

Интервју

Работа во глобална компанија, која е 

лидер во областа на термални 

технологии.

Англиски јазик

Можете да аплицирате користејќи ги 

дадените насоки од веб сајтот

www.kariera.mk

Работно објаснување

Процес инженер

• Дефинирање на технички барања за опрема (нови 

проекти)

• Развој на нови алатки и машини

• Дефинирање на параметри на процесот за опремата

• Набавка на опрема за потребите за производство

• Пребарување на потенцијални добавувачи (од 

техничка гледна точка)

• Отворање на надворешна и внатрешна опрема. 

Побарување на посета на клиенти и добавувачи 

доколку е потребно

• Дефинирање на препорачана листа на резервни 

делови и минимална залиха

• Создавање инструкции за одржување

• Упатство за работа во процесот и создавање стандарди

• Ослободување на нови комбинации на материјали

• Обезбедување на обука за ME/APQP/квалитет 

инженери
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• Обезбедување обука за персоналот за производство

• Паралелно работење со инженерите на APQP

• Работење паралелно со ME инженерите

• Паралелно работење со сопствениците на глобалните процеси од други локации на 

Гентерм со цел имплементација на глобални подобрувања и стандардизација

• Обезбедување сигурност дека се почитуваат глобалните стандарди за процесите во 

компанијата

• Имплементација на ИП проекти

• Основно создавање и ажурирање на PFMEA

• Обезбедување на бараните информации до други делови

• Учествување и почитување на барањата на системот за управување со квалитет IATF

16949, системот за управување со животна средина ISO 14001, како и подготвување 

документација потребна за ревизија и обезбедување поддршка за време на ревизиите

• Секоја дополнителна задача што супервизорот ја бара според потребите  на 

компанијата

• Стопирање на процес што не е во согласност со барањата утврдени од организацијата 

и/или од системите за квалитет или системи за управување на животната средина.


