Descoperă
lumea industriei
automotive

Indiferent că este vorba de un motor cu combustie extrem de eficient, de un sistem hibrid inteligent sau de cea
mai recentă transmisie electrică: BorgWarner conduce soluțiile de sisteme de propulsie de astăzi și de mâine.
Viziunea noastră este o lume mai curată, eficientă din punct de vedere energetic. De aceea dezvoltăm soluții
care reduc consumul de energie și emisiile, îmbunătățind în același timp performanța. În calitate de lider în
domeniul sistemelor de propulsie, sprijinim industria auto pentru a realiza soluții curate de propulsie și
tehnologii eficiente pentru vehicule ușoare, vehicule medii și grele, precum și aplicații industriale.
Divizia BorgWarner Fuel Injections Systems din Iași este specializată în fabricarea pompelor de înaltă presiune (pentru
motoare pe benzină și diesel) și a injectoarelor pentru vehiculele ușoare și comerciale.

Engineering Fresh Graduate – IT
Cerințe esențiale:
• Studii superioare în inginerie informatică (Telecomunicații şi Tehnologia Informației, Automatică şi
Calculatoare, Inginerie electrică, Electronică);
• Cunoașterea sistemului de operare Windows;
• Cunoștințe despre infrastructura IT, rețele de calculatoare, cablare structurată/ protocoale rețea;
• Cunoștințe diagnosticare şi depanare tehnică de calcul;
• Persoană orientată către identificarea soluțiilor şi rezolvarea problemelor;
• Atenție la detalii;
• Abilitați interpersonale, capacitatea de a lucra eficient în echipă;
• PC Skills – Microsoft Office (avansat);
• Limba Engleza – nivel mediu;
Responsabilități:
• Instalează, configurează şi asigură mentenanța pentru sistemul de operare Windows, calculatoare, rețele de
date, imprimante;
• Asigură suportul tehnic pentru rezolvarea incidentelor;
• Întocmește și ține evidența documentației specifice;
• Oferă suport help desk şi upgrade pentru utilizatorii finali;
• Participă la proiecte având în gestiune coordonarea resurselor, a furnizorilor și subcontractorilor pe parcursul
proiectelor;
• Oferă suport tehnic IT;
• Întocmește diferite rapoarte de gestiune IT.
Vrei să joci un rol la modelarea automobilelor din viitor? Trimite CV-ul tău către adresa de email:
cariere.iasi@borgwarner.com

