DE 11 ANI, ANGAJATII
, DIN AUTOLIV
LUGOJ SALVEAZĂ VIETI
,
SUNTEM MÂNDRI DE ECHIPA FORMATĂ în toți acești ani și
le mulțumim tuturor angajaților pentru eforturile depuse
pentru ca sistemele noastre de siguranță să respecte cele
mai înalte standarde ale calității.

Mai jos continuăm seria mărturiilor unora dintre angajații
noștri, oameni dedicați, care ne inspiră și ne motivează să
menținem ridicate standardele:

“

“După terminarea facultății la Iași, am venit în Lugoj, unde am avut oportunitatea să am mai multe locuri de
muncă, dar nu mi-a plăcut. La recomandarea unei vecine, am decis să aplic pentru un post la AUTOLIV. Am
fost angajată, după care am participat la mai multe training-uri, în Polonia, unde am învățat multe lucruri, pe
care mai apoi, le-am și aplicat practic. După jumătate de an, am fost promovată pe funcția de Team Leader,
funcție pe care o ocup și în prezent. Îmi place ceea ce lucrez și îmi place să le împărtășesc altora din
experiența mea. Colectivul de aici îmi este ca o familie. Chiar și fii mei au lucrat și încă lucrează aici. Sunt
condiții bune de lucru, se pune accentul pe curățenie. Oamenii pot învăța lucruri noi, sunt respectați și chiar
dacă sunt zile mai încărcate, satisfacția muncii depuse este pe măsură.
Le recomand oamenilor să vină la AUTOLIV, nu are cum să nu le placă aici!”
AURELIA BURLACU, TEAM LEADER (Șef de echipă)

““De 4 ani AUTOLIV face parte din mine, îmi oferă mulțumire sufletească. E locul unde vin relaxat, cu plăcere și
e sursa mea de venit. Nu credeam că la 62 de ani mai am ceva de învățat. Sunt pensionar CFR, dar fiind un om
foarte activ, am vrut să fiu o părticică din cei care scriu istorie la AUTOLIV. Încă de la început, oamenii cu care
am intrat în contact aici mi-au dovedit ca sunt o echipă. După un timp, am devenit Team Leader, pentru 4 linii
de producție. Consider că, înainte de a fi Team Leader, trebuie să fii un bun pedagog și să tratezi oamenii la fel,
fără prejudecați. Din funcția pe care o ocup, am încercat să motivez oamenii, să le explic ce așteptări am de la
ei și să îi apropii, iar rezultatele sunt vizibile, echipa mea fiind una dintre cele mai bune. Cel mai mare câștig
pentru mine, este acela că am avut ocazia să lucrez cu oamenii și să îi fac să înțeleagă că au o contribuție la
siguranța și salvarea unei vieți. Provocările sunt cele care mă determină să rămân aici și mă motivează să
descopăr mereu alte lucruri noi. Sunt mândru că fac parte dintr-o multinațională precum AUTOLIV.”
DOREL CIURA, TEAM LEADER (Șef de echipă)

În fiecare an, produsele AUTOLIV salvează peste 30.000

de vieți și previn de zece ori mai multe răniri severe.

Dacă și tu vrei să te alături echipei AUTOLIV, așteptăm CV-ul tău la sediul de pe strada Tapiei, nr.61, Lugoj.
Detalii la telefon: 0730 133 568 / 0730 960 338.

VINO ȘI TU ÎN ECHIPA NOASTRĂ DE SUCCES!
autolivjobs.ro

