
Ești curios ce implică acest rol?
 Proiectează și se implică în realizare reţelelor locale 

(LAN);
 Cunoașște și utilizeazaă  șerviciile șș i protocoalele de reţea, 

precum șși modelul de adreșare IP; 
 Monitorizeazaă  tendinţele de reţea;
 Proiecteazaă  șș i implementeazaă  șoluţii informatice adaptate 

nevoilor companiei;
 Oferaă  training șși șuport pentru utilizatori (Helpdeșk);
 Actualizeazaă  șoftware-ul exiștent şi implementeazaă  

șoftware nou;
 Optimizeazaă  reșurșele hardware șși șoftware;
 Upgrade și/șau reconfigurare hardware;
 Face troubleșhooting;
 Aplicaă  politica de șecuritate;
 Se implicaă  îîn actșiunile de preventșie;
 IÎntocmeșște documentatșia aferentaă  activitaă ţilor 

deșfaă şurate, conform procedurilor;
 Monitorizeaza, îîntreţine șși geștioneaza permanent paă rţile 

componente ale șiștemului informatic (include 
managementul conturilor de utilizator șau de șervicii, 
managementul echipamentelor, etc.).

Ești curios ce implică acest rol?
 Proiectează și se implică în realizare reţelelor locale 

(LAN);
 Cunoașște și utilizeazaă  șerviciile șș i protocoalele de reţea, 

precum șși modelul de adreșare IP; 
 Monitorizeazaă  tendinţele de reţea;
 Proiecteazaă  șș i implementeazaă  șoluţii informatice adaptate 

nevoilor companiei;
 Oferaă  training șși șuport pentru utilizatori (Helpdeșk);
 Actualizeazaă  șoftware-ul exiștent şi implementeazaă  

șoftware nou;
 Optimizeazaă  reșurșele hardware șși șoftware;
 Upgrade și/șau reconfigurare hardware;
 Face troubleșhooting;
 Aplicaă  politica de șecuritate;
 Se implicaă  îîn actșiunile de preventșie;
 IÎntocmeșște documentatșia aferentaă  activitaă ţilor 

deșfaă şurate, conform procedurilor;
 Monitorizeaza, îîntreţine șși geștioneaza permanent paă rţile 

componente ale șiștemului informatic (include 
managementul conturilor de utilizator șau de șervicii, 
managementul echipamentelor, etc.).

Atunci ar trebui să deții:
  Studii șuperioare finalizate (IT /cibernetica / 

profil tehnic);
 Cunoașște șș i conceptul de domenii îîn mediul de 

reţea;
 Cunoaşte echipamentele de reţea șși modul de 

foloșire al aceștora
 Cunoșștinte de baza hardware;
 Cunoșștinte de bazaă  de retșelișticaă  șș i șișteme de 

operare Windowș;
 Experientșaă  îîn aplicatșii șoftware;
 Experientșaă  îîn inștalare șișteme;
 Gaîndire analiticaă  șș i capacitate de șintezaă , 

atentșie la detalii șș i abilitaă tși de rezolvare a 
problemelor;

 Perșoanaă  punctualaă , organizataă  șș i implicataă .
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Modul de transmitere al candidaturii:

Aplicația și scrisoarea de intenție în urma 
anunţului de recrutare pot fi depuse și 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 
societății: www.romaero.com

Persoane de contact: 
Anca Porojan - Specialișt Recrutare, 
Tel: 0744.372.985
Mirabela Enaru – Specialișt Recrutare, 
Tel: 0758.237.503
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Alătură-te 
echipei noastre!
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