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Contact

Kärcher este lider de piață la 
nivel mondial pentru sisteme 
de curățare, produse și 
servicii; Karcher reprezintă 
calitate, inovație și 
durabilitate. Datorăm succesul 
nostru oamenilor, care 
demonstrează angajamentul 
lor în �ecare zi în numele 
companiei și a produselor 
noastre.
Ca și companie de familie, cu 
structuri corporatiste bine 
de�nite, oferim perspective 
de carieră excepționale. 
Provocările profesionale 
interesante și oportunitățile 
transferului de cunoaștere 
oferă o platformă perfectă 
pentru plani�carea carierei și 
a dezvoltării personale.
C utam angaja i implica i i ă ț ț ș
dedica i care apreciaz  munca ț ă
î ș î ăn echipa i care mpreun  cu 
noi, livreaz  ceea ce face ă
Karcher special- performan a ț
de excelent , f r  excep ii.ă ă ă ț  
Clienții nostri sunt satisfăcuți 
și entuziaști!

Tehnician service 
Cerințe

Realizează activități de service 
/reparații /mentenanță la sediul 
clienților pentru echipamentele din 
portofoliul companiei 
Elaborează ofertele de preț ale 
lucrărilor de revizii/reparații și 
eliberează certi�cate de garanție
Testează, montează și pune în 
funcțiune echipamente sortiment 
Comercial, Profesional și Industrial
Instruiește personalul utilizator
Monitorizează și efectuează revizii 
tehnice periodice
Gestionează și întreține echipamentele 
din dotarea proprie
Urmărește îndeplinirea planului de 
reparații și a contratelor de service
Asigură suportul tehnic clienților, 
utilizatorilor echipamentelor;
Menține și dezvoltă relația cu clienții 
existenți;
Revizia și repararea echipamentelor 
achiziționate de către terți;
Se implică în creșterea gradului de 
satisfacție al clientilor.

Responsabilități 

Formare la nivelul companiei și 
internațional
Reale oportunități de dezvoltare a 
unei cariere într-un mediu 
profesionist, alături de o echipă 
dinamică și de succes
Pachet salarial și mediu de lucru 
atractiv.

Domiciliul stabil: Iași
Studii medii /superioare tehnice
Experiență reparații echipamente 
industriale
Experiență minim 2 ani într-un post 
similar
Disponibilitate pentru deplasări în 
interes de serviciu, 80% din timpul de 
lucru
Cunostinte de limba engleza nivel 
mediu (lb. germana reprezintă un 
avantaj).
Cunoștinte solide PC (Of�ce: Word, 
Excel, Powerpoint, Outlook).
Permis conducere:cat B 

Ce oferim

EȘTI KARCHER CU ADEVĂRAT?

Îmi place să
lenevesc adesea

Vreau să-mi folosesc pasiunea 
pentru a face treaba bine

Joburile excepționale caută oameni excepționali! Avem nevoie de suportul și 
experiența ta în Iași la sediul Karcher Center.


