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PRIME BATTERIES TECHNOLOGY SRL,  are deschise 3 posturi de inginer mecanic 
proiectant pentru punctul de lucru din str Oxigenului nr 4C, Ilfov  (platforma 
industrala Pallady mijloace  de transport : metrou statia Republica sau Anghel Saligny, 
autobuz 103, 246) . 
Asteptam CV -ul aplicantilor la adresa de email:  primebattery.hr@gmail.com 
Persoana de contact: Olga Costescu, 0751166171. 
 

 Candidatul ideal 

Persoană entuziasta, axata pe dezvoltare profesionala si personala continua care 

doreste sa fie implicata în proiecte de anvergura si care va avea ocazia sa invete si sa 

se perfectioneze continuu alaturi de cei mai buni experti în domeniu. 

Ne dorim in echipa noastra persoane care sa intruneasca urmatoarele competente: 

• Diploma de licenta sau alt nivel superior de educatie in domeniul Ingineriei 

Mecanice. 

• Minim 3 ani de experienta pe un post similar. 

• Bune cunostinte de prelucrarea prin deformarea plastica la rece;deformarea 

plastica la cald;injectie mase plastice;prelucrari prin aschiere; sudura 

• Cunostinte aprofundate in utilizarea aplicatiei de modelare si proiectare 

AutodeskInventor Professional si a pachetului MS Office; 

• Cunoasterea solutiilor software de simulare mecanica si termica reprezinta un 

avantaj. 

• Cunostinte limba engleza la nivel avansat. 

• Constituie avantaj experienta in in dezvoltarea de produse si transferul de la 

prototip la produse de serie; 

• Constituie avantaj cunostinte de electrotehnica. 

Descrierea jobului 

• Aplicarea principiilor de design mecanic, cinematica, analiza structurala, 

dimensionare, productie si DFMEA; 

• Realizeaza designul preliminar, BOM, vedere explode si fisiere necesare ofertarii 

la solicitarea departamentului vanzari; 

• Analizeaza si evalueaza solutii de design noi pentru a determina fezabilitatea 

operatiilor, SDV-urilor, asamblarii. 
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• Dezvolta produse noi pentru industria Automotive si in domeniul stocarii energiei 

cu pachete de acumulatori Li-Ion. 

• Modifica modelele 3D si desenele de executie existente conform cerintelor de 

modificare comanda; 

• Realizeaza specificatiilor tehnice si a manualul de utilizare pentru produsele 

proiectate; 

• realizeaza modelul 3D utilizand aplicatia Autodesk inventor Professional(part; 

sheet metal;assembly; harness; 

• Realizeaza documentatiile tehnice pentru productie (desene de 

executie;instructiuni de asamblare:) 

• Asigura asistenta la fabricatie pentru produsele proiectate; 

• Propune masuri pentru imbunatatire a fiabilitatii produselor proiectate 

• Raporteaza periodic către seful departamentului de inginerie stadiul desfasurarii 

proiectelor; 

Beneficii 

• Echipa tanara, dinamica, profesionista. 

• Dezvoltare tehnica si manageriala 

• Program inductie, Programe de training 

• Asigurare medicala retea privata 

• Tichete de masa 

• Salariu motivant  

Descrierea companiei 

Societatea comerciala PRIME BATTERIES TECHNOLOGY SRL , avand sediul sediul 

social in Bucuresti (Punct de Lucru pe platforma industriala Pallady , zona Drumul intre 

Tarlale- Gara Catelu) proiectează, dezvoltă, produce și comercializează soluții de 

stocare a energiei electrice, tehnologie Litiu-ion, utilizând conceptele smart factory, 

reducerea ratei de deșeuri și optimizare prin localizarea celor mai multe procese de 

prelucrare și producție intern. 
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