INVENT
YOURSELF.
RESHAPE
THE WORLD.

De ce să ni te alături?

SUNTEM VIZIONARI!
Misiunea noastră este aceea de a crea produse şi soluţii
care contribuie la confortul şi bunăstarea fiecăruia dintre
noi! Produsele şi soluţiile noastre se regăsesc pretutindeni,
în spaţiile în care locuim, muncim, călătorim, învăţăm și ne
jucăm. Cu o experienţă de peste 350 de ani, creăm soluţiile
care asigură viitorul următoarelor generaţii! Alăturaţi-vă
echipei noastre şi fiţi cu un pas înaintea tuturor!

Suntem extrem de mândri de cei peste 350 de
ani de istorie pe care îi avem. Suntem și mai
încântaţi de viitor.
Saint-Gobain se află în Top 100 inovatori globali și ne folosim
de experienţa și abilităţile dobândite pentru a îmbunătăţi
vieţile oamenilor. Dacă vă alăturaţi companiei noastre, nu
doar că veţi porni pe un drum profesional fără limite, ci veţi
și contribui la îmbunătăţirea spaţiilor în care cu toţii trăim,
muncim, învăţăm și ne jucăm.

Oferim:
SUNTEM PASIONAŢI DE INOVAŢII!
Suntem convinşi că produsele şi soluţiile create de noi
au un impact puternic asupra calităţii vieţii oamenilor din
întreaga lume. Îi ascultăm pe clienţii noştri şi colaborăm
cu ei pentru fabricarea de soluţii care răspund nevoilor
acestora, în zece situri industriale din România.
Alăturaţi-vă echipei noastre şi fiţi gata să creaţi soluţii care
vor îmbunătăţi calitatea vieţii tuturor!

OAMENII SUNT ÎN CENTRUL
PREOCUPĂRILOR NOASTRE!
Siguranţa Dumneavoastră este prioritatea noastră.
Noi respectăm individualitatea fiecărei persoane şi,
împreună, susţinem dezvoltarea fiecărui angajat. Vă oferim
instrumentele care vă permit să vă valorificaţi potenţialul
în mod eficient. Învăţăm şi câştigăm experienţă pentru a
implementa proiecte care depăşesc graniţele lumii.
Suntem prezenţi chiar şi pe Marte!

un mediu de lucru în care oamenii se simt bine
oportunităţi de dezvoltare personală și profesională
planificare individuală a carierei
acces la platforme și programe de instruire și dezvoltare
mobilitate în 67 de ţări
un mediu de lucru divers, cu peste 100 de naţionalităţi
propriul cod de valori („Principii de Conduită și Acţiune”)
și comportamente („Atitudinile Saint-Gobain”)
echilibru între viaţa privată și cea profesională
oportunităţi de implicare în acţiuni de voluntariat
un program competitiv de beneficii și recompense
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PIETTA GLASS WORKING
SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS
ROMANIA
SAINT-GOBAIN GLASS
ROMANIA
BUSINESS UNIT SEKURIT
Saint-Gobain Sekurit este lider în domeniul vitrajelor auto
de peste 80 de ani și furnizor de referinţă al soluţiilor
inovatoare și sofisticate pentru majoritatea producătorilor
de automobile din întreaga lume.

Posturi disponibile
Auditor Calitate
Coordonator WCM
Programator Producţie

Saint-Gobain Building Glass Romania este lider în soluţii
inovatoare pentru sticla de înaltă
performanţă pentru orice spaţiu de locuit sau în care se
lucrează, unde confortul și siguranţa
sunt necesare.

Posturi disponibile
Inginer proces
Inginer utilităţi
Director adjunct de logistică
Controlor Financiar
Responsabil SSM
Economist (SSC)

Contactaţi-ne!
Telefon: 0242.305.222 / 0756.023.382
E-mail: Cariere.IM@saint-gobain.com
www.saint-gobain-sekurit.com

Contactaţi-ne!
Telefon: 0242.305.222 / 0756.023.382
E-mail: Cariere.IM@saint-gobain.com
www.saint-gobain-glass.ro

Pietta Glass Working este lider în domeniul procesării
sticlei pentru aplicaţii industriale și al elementelor vitrate
pentru faţade.
În prezent, Pietta Glass Working deţine 5 fabrici, urmând
3 direcţii de business: Arhitectural (Faţade), Industrial și
Aluminium, iar numărul angajaţilor permanenţi este de
aproximativ 700.

Posturi disponibile
Manager Proces
Inginer Proces
Manager Proiect – Inginer Ofertare
Responsabil Cont
Desenator Tehnic (Autocad)
Controlor Financiar
Programator Producţie
Contactaţi-ne!
Telefon: 0726.326.770 / 0732.330.893
E-mail: cariere.pgw@saint-gobain.com
www.piettaglass.eu

