
APEL LA CANDIDATURA 2015 –2016   
 FORMARE SI ANGAJARE 

ISFRADA 
 
 
INTREPRINDEREA : EXPUR – GROUPE AVRIL 
 
Expur (www.expur.ro) este una dintre cele mai mari societăţi din România din 
domeniul procesării oleaginoaselor. Expur procesează seminţe de floarea-soarelui şi 
de rapiţă producând ulei brut, ulei rafinat şi şroturi proteice. Aceste uleiuri sunt 
comercializate atât pe pieţele interne (Untdelemn de la Bunica), cât şi pe cele externe, 
iar şroturile proteice sunt vândute, în mare parte, către clienţi persoane fizice şi către 
producători de hrană animală din România. Fabrica din Slobozia proceseaza anual 
380.000 tone seminte oleaginoase, avand peste 500 de angajati. 
 
În 2010, Expur s-a alăturat grupului AVRIL (www.groupeavril.com), lider pe piaţa 
franceză in industria de procesare a seminţelor oleaginoase. 
 
POST : Inginer automatist 
 
In cadrul uzinei de le SLOBOZIA , candidatul isi va aduce contributia tehnica , 
operationala si de organizare pe liniile de productie. 
 
Dupa formarea sa obligatorie ISFRADA , candidatul va ocupa postul Inginer 
Automatist. 
 
Candidatul va avea ca misiuni : 
 

• « Raspunde de buna functionare a buclelor de reglare a paramentrilor 
(temperature, presiune, debit etc.) ; 

• Valideaza rezultatele testelor de verificare a traductorilor de marimi fizice ; 
• Propune actiuni corrective / preventive pentru echipamentele de automatizare ; 
• Participa la intocmirea procedurilor specific si instrcutiunilor de utilizare ale 

echipamentelor de camp ; 
• Participa la dezvoltarea soft-urilor pentru conducerea procesului de fabricatie, 

etc. » 
 
 
PROFIL CANDIDAT: 
 
 
 
Absolvent al Facultatii de automatica si calculatoare, al Facultatii de electronica, 
telecomunicatii si tehnologia informatiei, candidatul trebuie sa indeplineasca 
urmatoarele conditii :    
 

• Sa prezinte cunostinte temeinice despre marimi electrice si marimi fizice; 
• Sa posede cunostinte  in domeniul Actionari electrice si Electronica de putere 
• Sa aiba cunostinte despre utilizarea programelor de desenare (Autocad, Eplan, 

Caddy-electrical); 
• Sa aiba cunostinte temeinice de utilizare a pachetului Microsoft Office  



• Constituie avantaj cunosterea programelor Step7 si PCS7 
 
In plus de competentele tehnice, candidatul trebuie sa dea dovada de : 
 

 Autonomie, spirit de initiativa ; 
 Capabil de a conduce o echipa ; 
 capacitate de comunicare si adaptare ; 
 résistent la stress ; 
 organizat , responsabil 

 
 
Limbi straine :   
 
Franceza : Nivel B1 
Engleza : nivel mediu 
 
 
 
 


