
Achizitor

Eşti curios ce implică acest rol?
➔ Răspunderea pentru calitatea negocierii 

contractelor/actelor adiţionale cu furnizorii;
➔ Răspunderea pentru calitatea şi cantitatea 

produselor achiziţionate;
➔ Identificarea, evaluarea şi selectarea 

potenţialilor furnizori;
➔ Negocierea contractelor de furnizare;
➔ Gestionarea eficientă a stocurilor;
➔ Expedierea şi urmarirea comenzilor de 

aprovizionare până la recepţia finală.
➔ Întocmirea de situaţii centralizate de achiziţii, 

analizează şi propune moduri de optimizare a 
acestora.
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       Atunci ar trebui să deții:
➔ Studii superioare
➔ Experienţă minim 2 ani pe un post similar 
➔ Cunoştinţe foarte bune de operare PC: 

MS Office (Word, Excel – nivel avansat)
➔ Cunoştinţe de limba engleză (scris/vorbit 

fluent)
➔ Abilităţi de comunicare şi relaţionare;
➔ Bune abilităţi de negociere, cunoaşterea 

tehnicilor de negociere;
➔ Capacitate organizatorică şi decizională;  
➔ Abilitatea de a respecta deadline-uri;
➔ Spirit de echipă; Orientare spre rezultate
➔ Disponibilitate pentru program prelungit.
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Modul de transmitere al candidaturii:

Aplicatia si scrisoarea de intentie in urma 
anunţul de recrutare pot fi depuse si pe 
adresa de e-mail: recrutare@romaero.com 
sau la Registratura ROMAERO S.A.
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Relaţii suplimentare la DEPT. R.U. şi G.C. /
Serviciul R.U.S. şi pe site-ul societatii: 
www.romaero.com.  

Persoane de contact: 
Anca Porojan - Specialist Recrutare, Tel: 
0744.372.985
Mirabela Enaru – Specialist Recrutare, 
Tel: 0758.237.503
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Alătură-te echipei 
noastre!
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