
Auditor Calitate

Eşti curios ce implică acest rol?
➔  Efectueaza
  audituri interne conform 

planifica
 rilor şi procedurilor aprobate;
➔ Urma
 reşte rezolvarea acţiunilor corective 

stabilite î�n urma efectua
 rii auditurilor 
interne;

➔ Evalueaza
  costurile calita
 ţii, efectueaza
  
analiza statistica
  a acestora. 

➔ Analizeaza
  implementarea sistemului de 
management al calita
 ţii (analize periodice de 
sistem)

➔ Atribuţii specifice pentru acţiuni de evaluare, 
aprobare şi urma
 rire furnizori 

➔ Asigura
  relaţia cu autorita
 ţile de 
supraveghere/clienţi referitor la rapoartele de 
neconformitate emise de autoritate/client şi 
administreaza
  aceste rapoarte – evidenţe;

➔ Analizeaza
  şi avizeaza
  rapoartele de 
 neconformitate şi deroga
 rile pentru 
programele î�n care este implicat.
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         Atunci ar trebui să ai:
➔ Studii superioare;
➔ Instruire specifica
  pentru auditor  î�n 

domeniul calita
 ţii; 
➔ Cunoştinte limba engleza; 
➔ Cunoştinţe organizare, tehnologii de 

fabricaţie, sisteme control;
➔ Cunoaşterea standardelor internaţionale 

referitoare la managementul calita
 ţii (ISO 
9001, SAE AS 9100 etc.); 

➔ Cunoaşterea reglementarilor EASA Part 21G şi 
Part 145; 

➔ Experienţa î�n domeniu constituie un avantaj: 
5 ani intr-o organizaţie cu sistem calitate/3 
ani ca inspector/1 an ca auditor in domeniul 
calitatii;

➔ Bune abilitati de organizare, comunicare si 
atentie la detalii.
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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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