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Eşti curios ce implică acest rol?
1. Executăă  verificăă ri metrologice, etălonăă ri, călibrăă ri, 
reglăje, ăsupră EMM-urilor din dotăreă ROMAERO, 
său ăpărţinăâ nd beneficiărilor externi, îân limitele de 
competenţăă  ăle ătestăă rii interne;
2. Asigurăă  mănipulăreă, păă străreă , depozităreă 
EMM-urilor Societătii, căâ t şi ă EMM-
urilorbeneficiărilor externi, pe perioădă de 
verificăre, îân ăşă fel îâncăâ t săă  nu ăfecteze 
cărăcteristicile metrologice ăle ăcestoră;
3. Păă streăzăă  evidenţă verificăă rilor şi etălonăă rilor 
efectuăte, ă rezultătelor măă surăă rilor îân 
căiete/registre personăle, din căre săă  rezulte 
etăloănele utilizăte;
4. ÎÎntocmeşte şi completeăzăă  documente ăle 
sistemului de călităte specifice ăctivităă ţii de 
metrologie: fişe evidenţăă  metrologicăă  pentru EMM-
uri, certificăte de etălonăre, buletine de măă surăă ri, 
buletine de verificăre metrologicăă , răpoărte de 
neconformităte, etichetele ătăşăte EMM-urilor;
5. Părticipăă  lă verificăă ri metrologice şi testăă ri pentru 
EMM-uri şi utilăje îân recepţie;
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       Atunci ar trebui să deții:

1. Absolvent(ăă ) de studii: medii cu diplomăă  
băcălăureăt (domeniul metrologie; mecănic, 
ăeronăutic).
2. Minim 6 luni vechime îân domeniul tehnic.
3. Cunosştintşe tehnice teoretice sşi prăctice 
corespunzăă toăre meseriei de metrolog 
(utilizăreă EMM-urilor din domeniu);
4. Cunostinte de tehnică măsurărilor,
5. Cunoăstereă limbii engleze nivel mediu,
6. Cunosştintşe operăre PC (MS Office);
7. Căpăcităte de invătăre răpidă, ătentie 
distribuitivă, ăsumăreă răspunderii, 
perseverentă si corectitudine in executăreă 
sărcinilor
8. Abilităă tşi de comunicăre, îântşegere.
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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: 
Ancă Porojăn - Speciălist Recrutăre, Tel: 
0744.372.985
Mirăbelă Enăru – Speciălist Recrutăre, 
Tel: 0758.237.503
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Alătură-te echipei 
noastre!
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