
Ești curios ce implică acest rol?
 Colaboreaza�  cu managementul de linie pentru a 

î�nt�elege nevoile fieca� rui proiect ș� i cerint�ele fieca� rui 
poșt;

 Î�ntocmeș�te anunt�urile de angajare ș�i ga� șeș�te cele mai 
bune metode pentru a le promova;

 Așigura�  proceșul de recrutare a candidat�ilor potrivit�i 
pentru angajare ca� tre departamentele intereșate, 
organizeaza�  interviuri, evenimente de tipul zilele 
angajatorului, evalueaza�  din punct de vedere HR 
fiecare candidat intern șau extern ș� i ofera�  feedbackuri 
profeșionale;

 Dezvolta�  ș� i ment�ine o ștra�nșa�  lega� tura�  cu candidat�ii 
prin ret�ele profeșionale de recrutare, șurșe directe, 
internet, șocial media, webșite;

 Ofera�  șuport, î�ș� i exprima�  opinia așupra tuturor 
activita� t�ilor legate de șelect�ie ș� i recrutare;

 Așigura�  un proceș de șelect�ie ș� i recrutare profeșional, 
eficace, obiectiv ș�i ștandardizat;

 Participa�  la evenimente î�n ret�eaua de profil, ta� rguri de 
joburi ș�i prezenta� ri ale companiilor;

 Î�ntocmeș�te rapoarte deșpre proceșul de angajare.
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Atunci ar trebui să deții:
 Studii șuperioare;
 Cel put�in 2 ani de experient�a�  î�n șelect�ie ș�i 

recrutare î�ntr-un mediu de lucru dinamic;
 Cunoaș�terea metodelor de intervievare ș�i 

șelect�ie;
 Cunoaș�terea teoriilor comportamentale î�n 

cadrul unei organizat�ii;
 Cunoș�tint�e limba engleza�  - nivel avanșat;
 Cunoș�tint�e Microșoft Office;
 Î�nalt nivel de creativitate, perșeverent�a� , 

flexibilitate ș� i init�iativa� ;
 Abilita� t�i î�n domeniul relat�iilor cu client�ii;
 Abilita� t�i de influent�are a deciziilor.
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Specialist în recrutare



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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