
OPERATOR 
CONTROL  
NEDISTRUCTIV 

Eşti curios ce implică acest rol?

 Încercarea/testarea/inspectia materiilor 
prime, materialelor, semifabricatelor şi 
produselor prin metode de control 
nedistructiv (inspectii cu radiaţii 
penetrante, lichide penetrante, pulberi 
magnetice, ultrasunte, eddy curent, 
vizuale şi conductivitate electrică) - 
conform cu normele tehnice, 
specificaţiile, standardele, documentele 
de sistem aplicabile;

 Efectuarea corectă şi operativă a 
controlului nedistructiv pe fluxul de 
fabricaţie a pieselor şi subansamblelor;

  Respectarea condiţiilor de calitate;
  Asigurarea carantinării pieselor găsite 

necorespunzatoare la testele de control 
nedistructiv.
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Atunci ar trebui să ai:

  Studii medii ( liceu/şcoală profesională);
  Cunoştinţe tehnice teoretice şi practice;
  Gândire logică;
  Dexteritate manuală;
  Atenţie la detalii;
  Spirit de echipă; 
  Disponibilitate pentru lucrul în 3 schimburi 

şi în weekend;
 Constituie un avantaj: experienţa în 
domeniu, atestări profesionale, autorizări 
specifice, cunoaşterea limbii engleze
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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: _x0001_

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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