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Tratamentist

Eşti curios ce implică acest rol?
➔ Execută�  operătii de pregă� tire ă utilăjelor și 

șemifăbricătelor-pieșelor deștinăte trătămentului 
termic; 

➔ Execută�  operătii de trătămente termice conform 
tehnologiilor de proceș;

➔ Seteăză�  î�n mod ăutomăt șău mănuăl cuptoărele 
conform părămetrilor de trătăment termic;

➔ Diștribuie uniform pieșele î�n cădrul șărjelor de 
trătăment; 

➔ Reșpectă�  conditiile tehnice î�năinte, î�n timpul și după�  
trătămentul termic;

➔ Utilizeăză�  dișpozitivele de trătăment termic (coșuri) 
conform tehnologiilor de proceșăre; 

➔ Urmă� rește verificăreă metrologică ă cuptoărelor și 
AMC-uri, 

➔ Suprăvegheăză�  î�n permănentă�  cuptoărele pe tot 
părcurșul proceșului de trătăment termic.
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       Atunci ar trebui să deții:
➔ Pregă� tire de șpeciălităte, ștudii medii; liceu, 

școălă�  profeșionălă� , curș călificăre termișt 
trătămentișt;

➔ Minim 5 ăni de experientă�  î�n domeniu;
➔ Cunoștinte tehnice conform tehnologiilor de 

proceșăre trătămente termice (ăliăje de 
ăluminiu); 

➔ Căpăcităte de ă lucră î�n conditii de ștreș; 
➔ Confidentiălităte, corectitudine, integrităte ș i 

loiălităte;
➔ Seriozităte, punctuălităte, reșponșăbilităte și 

dișciplină� ; 
➔ Dișponibilităte pentru progrăm prelungit;
➔ Cunoștinte de limbă engleză�  – conștituie 

ăvăntăj; 
➔ Experientă�  î�n domeniul ăeronăutic-ăeroșpătiăl 

– reprezintă�  ăvăntăj.
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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 - Speciălișt Recrutăre, Tel: 
0744.372.985
Mirăbelă Enăru – Speciălișt Recrutăre, 
Tel: 0758.237.503
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Alătură-te echipei 
noastre!
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