
Project Manager 
Administrator 
Contracte 
Externe

Eşti curios ce implică acest rol?
➔ Gestioneaza
  proiectele s�i este implicat î�n toate 

etapele proiectului pa�na
  la finalizarea acestora; 
➔ Participa
  la evaluarea performanţei contractului 

pentru a asigura respectarea condiţiilor 
contractuale;

➔ Î�ntocmeşte oferte de preţ şi le transmite î�n timp util 
î�n conformitate cu cerinţele clienţilor;

➔ Participa
  la negociere oferte, î�ntocmire, negociere şi 
semnare contracte, acte adiţionale, acorduri, 
convenţii, protocoale care se î�ncheie cu partenerii şi 
urmareşte modul de realizare a obiectivelor 
protocolare; 

➔ Urma
 reşte respectarea termenelor de livrare  prin 
structurile implicate direct şi se preocupa
  de 
formalita
 ţile de decalare a acestora; 

➔ Organizeaza
  baza de date privind piaţa, solicita
 rile, 
cerinţele specifice, condiţiile contractuale speciale  
pe  piaţa adiacenta
  contractului administrat, clienţii 
şi ofertele  fa
 cute de aceştia, 

➔ condiţii şi posibilita
 ţi de transport, uzanţe 
comerciale, concurenţa
 , etc.

➔ .;
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       Atunci ar trebui să deții:
➔ Minimum 5 ani experient�a
  î�n domeniu, 

proiecte administrate de peste 250.000 Euro;
➔ Studii superioare: economice, tehnico-

economice (obligatoriu);
➔ Cunoas�terea limbii engleze/business English–

foarte bune abilita
 t�i de comunicare (scris-
vorbit); 

➔ Cunoas�terea pachetului MS Office (Excel, Word, 
Power Point); 

➔ Rezistent�a
  la stres s�i disponibilitate la program 
flexibil/prelungit;

➔ Persoana
  organizata
 , orientata
  spre rezultate  
s� i  calitate cu dorint�a de colaborare  pe termen 
lung; 

➔ Îndependent�a
  s� i leadership, adaptabilitate;
➔ Orientare spre client, creativitate, 

transparent�a
 ; 
➔ Îndependent�a
  s� i leadership, adaptabilitate.
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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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