
Ești curios ce implică acest rol?
 Coordonarea (ș� i livrarea, dupa�  caz) a programelor de 

dezvoltarea competent�elor;
 Așigurarea unei bune calita� t�i a proceșului de integrare 

î�n companie pentru angajat�ii noi, ata� t la intrarea î�n 
companie, ca� t ș�i la șchimbarea poștului; 

 Geștionarea proceșelor de managementul 
performant�ei (evaluarea obiectivelor ș� i a 
competent�elor);

 Deșignul ș�i implementarea matricilor de competent�e 
funct�ionale, comportamentale ș� i de leaderșhip pentru 
toate pozit�iile din companie;

 Implementarea ș� i monitorizarea proceșelor interne de 
evaluare a competent�elor pentru tot�i șalariat�ii;

 Oferirea de șuport pentru reșponșabilii funct�ionali 
(manageri, șefi șervicii, etc.) î�n proceșele de evaluare a 
competent�elor ș� i de managementul performant�ei;

 Crearea ș�i monitorizarea planurilor de șucceșiune;
 Dezvoltarea, comunicarea ș� i implementarea 

programului de planificare a carierei;
 Managementul talentelor. 
 Prega� tirea și implementarea planului anual de 

dezvoltare.
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Atunci ar trebui să deții:
 Studii șuperioare î�n unul dintre domeniile: 

comunicare, pșihologie, șociologie, reșurșe 
umane - conștituie avantaj;

 Experient�a�  profeșionala�  de minim 3 ani î�ntr-un 
poșt șimilar;

 Experient�a�  î�n elaborarea planurilor de training 
ș�i evalurea perfomant�elor;

 Limba engleza: nivel avanșat (șcriș și vorbit);
 Cunoș�tint�e PC avanșate (Word, Excel, 

PowerPoint); 
 Capacitatea de a prelucra eficient informat�ie 

complexa� ; 
 Dorint�a�  de autodezvoltare, implicare, 

deșchidere ca� tre noutate;
 Orientare șpre ceilalt�i, șpirit de echipa�  dar ș�i 

capacitatea de a decide independent;
 Organizare, buna�  geștionare a timpului, 

orientare ca� tre rezultate ș� i capacitatea de a 
reșpecta termenele.
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Specialist în dezvoltare 
organizațională



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
Loredana Chircu – Specialișt Recrutare, 
Tel: 0751.062.279
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Alătură-te 
echipei noastre!
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