
1. Denumirea compartimentului: Proiectare 
 
2. Denumirea postului: Proiectare de mobilier la comanda cu ajutorul softului de 
proiectare IMOS 
 
3. Se subordoneaza: Managerului  Proiectare; 
 
4. Relatii functionale: Clientii si Arhitecti/Designeri-colaboratori 
 
5. Pregatirea si experienta: 
-Experienta in proiectare mobila. 
-Cunostinte AutoCad/IMOS 
-Cunostinte generale PC: Ms Office. 
-Capacitate de comunicare, organizare si lucru in echipa; 
-Eficientizarea timpului de lucru, precizie. 
-Abilitati excelente de comunicare; 
-Empatic; 
-Spirt de lucru in echipa. 
 
6. Aptitudini si deprinderi necesare: 
- Inteligenta 
- Atentie concentrata si distributiva 
- Initiativa 
- Memorie vizuala 
- Capacitate de a lucra cu oamenii 
- Punctualitate 
- Aptitudini de invatare continuă, flexibilitate şi deschidere la nou; 
- Aptitudini de comunicare 
- Respectarea instructiunilor orale si scrise 
- Persoana ordonată şi organizată, rezistenta la stres şi activităţi repetitive; 
- Orientare către detalii şi promptitudine în oferirea răspunsurilor; 
 
7. Responsabilitati si sarcini: 
-Conceperea si proiectarea mobilierului: 
-Consilierea clientilor si realizarea masuratorilor specifice; 
-Utilizarea programului IMOS pentru realizarea desenelor de executie; 
-Intocmirea necesarului de materiale si a rapoartelor cantitative; 
-Realizarea calculului de suprafete al reperelor trimise spre finisare; 
-Lansarea in productie a comenzilor si urmarirea acestora in procesul de fabricatie; 
-Verificarea calitatii produselor si asigurarea consultantei tehnice personalului implicat in 
procesul de productie; 
-Redactarea fiselor de productie, optimizari pentru debitare; 
-Proiectare pentru MDF, PAL, folosind solutii cu accesorii BLUM, HAFELE, GRASS, 
HETTICH si Egger, alte marci cunoscute; 

 



8. Legat de disciplina muncii, raspunde de: 
- Imbunatatirea permanenta a calitatii pregatirii sale profesionale si de specialitate 
- Pastrarea confidentialitatii informatiilor legate de firma 
- Modul de utilizare a echipamentelor, sau a altor mijloace fixe primite in folosinta de la 
firma 
- Respectarea prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la 
postul sau 
- Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele 
firmei 
 
9. Avantaje. Posibilitate de promovare ca si coordinator proiecte sau ofertant in functie 
de rezultate. 
- Rasplata se face direct proportional cu implicarea angajatului in cresterea eficientei 
lucrului si a calitatii serviciilor oferite. 
- Bonusuri de performanta pentru realizarea proiectelor in timp redus in conditiile 
mentinerii unei calitati impecabile a produselor finite. 
- Bonusuri pe proiect. 

10. Descrierea companiei SC Lux-Artim 

-Trecut: peste 25 de  ani de experiență; 3.000 de clienți unici; 3 colaborări cu lanțuri de 
bricolaj; 7200 de proiecte pentru mobilă la comandă; 2180.000 de corpuri - mobilier de 
serie; 2.773.082 euro investitii cu fonduri europene. 

 

-Prezent: folosind trecutul, faurim viitorul. 

 

-Viitor: Chameleon Furniture (noul brand de produs Lux-Artim) tine cont de trei idei: 
adaptarea mobilierului la stilul casei și integrarea unor soluții inteligente. 

Restul de prezentare o gasesti aici:  https://www.youtube.com/watch?v=0ZGVIuep-
yc&ab_channel=Lux-ArtimOnesti 

 

 

 

                              Alege să fii smart! Alege:     

 

 
 



 

 
 


