
Inginer 
Metrolog

Eşti curios ce implică acest rol?
1. Efectueaza�  lucra� ri de etalonare/verificare î�n 
cadrul domeniului de atestare, asupra
echipamentelor de inspecţie, ma� sura�  şi testare de 
complexitate şi tehnicitate ridicata� , din dotarea 
societa� ţii sau aparţina� nd beneficiarilor externi;
2. Intocmeste si completeaza documente ale 
sistemului de calitate specifice activitatii de 
metrologie: fise de evidenta metrologica pentru 
EMM-uri, certificate de etalonare, buletine de 
masurari, buletine de verificare metrologica;
3. Asigura�  transmiterea unita� ţilor de masura�  la 
domeniile metrologice de care ra� spunde, 
completeaza� , menţine, pa� streaza�  documentele 
pentru demonstrarea trasabilita� ţii, identifica�  
organizaţii aprobate pentru recertificarea 
etaloanelor proprii sau EMM-urilor care exced 
capabilitatea laboratorului;
4. Executa�  supraveghere metrologica�  î�n secţiile de 
producţie, asupra utiliza� rii EMM-urilor din 
societate, urma� rind starea acestora, folosirea şi 
pa� strarea adecvata� .  
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       Atunci ar trebui să deții:

1. Studii: superioare (automatizari, 
electrotehnica)
2. Experienta: - constituie avantaj experienta in 
metrologie, domeniile: electrice, termice, 
fizico/chimice
3. Minim 2 ani in domeniul de interes
4. Cunos0tint0e tehnice teoretice s0i practice 
corespunza� toare domeniului de specializare;
5. Cunos0tint0e de tehnica ma� sura� rilor;
6. Cunoas0terea limbii engleze nivel avansat;
7. Cunos0tint0e operare PC (MS Office);
8. Capacitate de invatare rapida, atentie 
distribuitiva, gandire logica, spirit de initiativa, 
asumarea raspunderii, perseverenta si 
corectitudine in executarea sarcinilor, spirit de 
echipa.
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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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