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TMG Consultants GmbH este una dintre cele mai importante companii de consultanță pentru 
industria producțiva. Timp de peste 35 de ani, TMG Consultants s-a concentrat în mod constant pe 
sprijinirea companiilor industriale în depășirea provocărilor complexe de management și în 
îmbunătățirea performanței și competitivității acestora. Serviciile de consultanță se axează în 
principal pe programe personalizate de îmbunătățire a eficienței - în special în domeniile SCM și 
producție - și pe implementarea acestora. În esență, acest lucru înseamnă: optimizarea proceselor 
în general, creșterea durabilă a performanței corporative și sprijinirea eficientă și intenționată a 
implementării măsurilor necesare pentru a realiza acest lucru.  
Baza de clienți include companii mari, mijlocii și grupuri industriale. Industriile de bază sunt 
industria automobilelor și industria constrcutiilor de masins, furnizorii de servicii ai acestora, 
precum și ingineria mecanică și de instalații. TMG Consultants are sediul central în Stuttgart. Pe 
lângă o filială în România, pentru piața est-europeană, există o rețea de experți internaționali și 
numeroase locații de proiect în întreaga lume.  
Înființarea unei noi fabrici de producție nu decurge, de obicei, atât de ușor pe cât se dorește. Este 
necesară o rețea funcțională de specialiști cu experiență pentru a asigura un succes fără probleme 
- aici avem nevoie de dumneavoastră.  
Căutăm sprijin cât mai curând posibil ca:  
 

Arhitect coordinator pentru proiectare cladiri industriale si 
logistice  
 
SARCINILE DUMNEAVOASTRĂ  
Veți dezvolta în mod independent soluții pentru clienții noștri într-o echipă tânără și motivată și 
veți sprijini divizia noastră de planificare a fabricilor pe cursul de creștere cu expertiza dvs.  
Aici ne sprijiniți:  
- În calitate de arhitect cu experiență, veți dezvolta concepte de construcție pentru clienții noștri 
industriali care operează la nivel global, de la planificarea proiectării și planificarea implementării 
până la supravegherea și asistența pe șantier.  
- În calitate de specialist în soluții pentru proprietăți imobiliare de producție și logistică, sunteți, de 
asemenea, competent în integrarea altor discipline de proiectare în procesul de planificare.  
- Ca parte a unei echipe, dezvoltați soluții pragmatice și inovatoare și prezentați rezultatele 
clientului.  
- În calitate de persoană de contact competentă și expert în planificarea fabricilor, sunteți capabil 
să înțelegeți rapid chiar și interrelațiile complexe și să le prezentați clientului în mod transparent și 
cu încredere  
- Cu ajutorul experienței și competenței sociale, sunteți capabil să convingeți clientul de soluțiile 
dumneavoastră și să determinați luarea deciziilor necesare.  
- Vă asumați responsabilitatea (parțială) pentru proiecte și sprijiniți dezvoltarea orientată spre 
viitor a competențelor noastre de planificare de noi facrici 
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În calitate de arhitect, vă veți petrece o parte din timpul de lucru la sediul clientului sau 
coordonând echipa noastră de planificare la birou - cu toate acestea, pandemia a arătat, de 
asemenea, că multe subiecte pot fi tratate acum de la biroul de acasă.  
 
PROFILUL DVS.  
Calitățile, experiența și calificările dumneavoastră  
- Intre 5-10 ani de experiență profesională în domeniul planificării și realizării de conctructii 
industriale/logistice complexe constituie un avantaj  
- Diplomă de masterat tehnic, diplomă de arhitectură sau MBA în domeniul arhitecturii/ proiectarii 
clădirilor  
- Capacitate de organizare și experiență în coordonarea echipelor de proiectare  
- Nivel ridicat de capacitate de rezolvare a problemelor, combinat cu un pragmatism sănătos  
- Încredere în sine, angajament peste medie și entuziasm  
- Competență socială ridicată, capacitate de a lucra în echipă, plăcerea de a trata și de a coopera 
cu clienții și colegii  
- Abilități de comunicare solide în limba engleză, cunoașterea limbii germane constituie un avantaj  
- Bune abilități de gestionare a proiectelor și de organizare  
- Competențe în MS-Office, MS-Project și CAD  
 
BENEFICIILE DVS.  
- Proiecte incitante și provocatoare, precum și posibilitatea de a duce lucrurile înainte  
- Dezvoltare continuă  
- Mediu de lucru modern, cu multă libertate creativă într-o echipă tanara si motivata  
- Călătoriile și orele de lucru pot fi organizate cât mai flexibil posibil  
- Pachet atractiv de compensații (salariu, bonusuri, pachet de asigurări)  
- Echilibru între viața profesională și cea privată  
 
V-am trezit interesul?  
Pentru mai multe detalii despre munca și proiectul nostru, vă rugăm să consultați: 
https://en.tmg.com/services/factory-planning-site-structure-planning/  
 
Vă rugăm să trimiteți documentele complete la adresa de email (bukarest@tmg.com). 
Vom fi bucurosi să vă răspundem la orice întrebare. 
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