
Vopsitor 
Industrial

Eşti curios ce implică acest rol?
1. Pregă	 tireă suprăfeţelor metălice/nemetălice î�n 
vedereă vopsirii, conform tehnologiei de lucru;

➔ 2. Pregă	 tire ămestec grunduri/vopseluri î�n 
conformităte cu fişă tehnică	  ă produsului;

➔ 3. Vopsireă conform cerinţelor de călităte solicităte, 
ătă� t cu pistolul de vopsit, că� t şi cu instălăţiă de 
vopsire î�n că� mp electrostătic;

➔ 4. Verificăreă finălă	  ă lucră	 rii de vopsitorie şi, ăcolo 
unde este căzul, efectuăreă unor lucră	 ri de retuşăre;

➔ 5. Alte sărcini specifice ce pot ăpă	 reă.
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       Atunci ar trebui să deții:
➔ 1. Călificăre pentru meseriă de vopsitor - 

ăbsolvent(ă	 ) de studii: medii/ s-coălă	  
profesionălă	 /liceu/curs .
2. Minim 6 luni vechime î�n domeniul de interes.

Criterii specifice căre constituie un ăvăntăj:

1. Cunos-tint-e teoretice s-i prăctice 
corespunză	 toăre tehnologiei procesului de 
vopsire.
2. Abilită	 t-i de comunicăre
3. Experient-ă î�n domeniu constituie un 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 - 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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