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Graças ao EASchangesystems, a fixação e liberação de moldes e matrizes tornou-
se um processo de minutos em vez de horas.
A EASchangesystems oferece sistemas de fixação rápida e troca rápida para 
máquinas de moldagem por injeção de plástico (QMC) e prensas de estampagem de 
metal (QDC), bem como soluções de acoplamento múltiplo. A empresa também 
oferece consultoria e experiência em engenharia para garantir a máxima 
produtividade da máquina.

Sendo uma empresa verdadeiramente global, a EAS tem uma grande presença de 
vendas e serviços em todos os continentes, graças a empresas parceiras dedicadas 
e seus distribuidores locais.

Trabalhando na EAS

A cultura corporativa da EAS é caracterizada como aberta e amigável, com linhas de 
comunicação curtas. Obter o melhor resultado transcende a hierarquia. Iniciativa e 
responsabilidade são esperadas e apreciadas.
E divertir-se também.

Se você quiser conhecer nossa história, missão e valores fundamentais, leia mais 
sobre o EAS. É aí que você também conhecerá a equipe executiva da EAS Change 
Systems. Veja nossa presença global e escritórios na EAS Worldwide.

Aplicação não solicitada

A EAS está sempre interessada em pessoas qualificadas e motivadas em funções 
de engenharia, manufatura, vendas e serviços. Se você tem a paixão de trabalhar 
em um ambiente exigente, internacional e desafiador voltado para o cliente, 
gostaríamos de ouvir sua opinião.

Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco se estiver motivado a nos ajudar 
a expandir nossos negócios e, ao mesmo tempo, encontrar uma grande recompensa 
pessoal em ser empregado de uma das empresas mais inovadoras do setor.

Venha aplicar

Para obter uma boa primeira impressão, gostaríamos de receber uma visão geral de 
suas qualificações, informações pessoais e motivação. Entre em contato com nosso 
departamento de RH e apresente os principais detalhes e fatos sobre você, suas 
qualificações e sua carreira.

Falo com você em breve!

http://easchangesystems.com/about-eas/

