
Ești curios ce implică acest rol?

 Elaboreaza	  planul de prevenire ș� i protect�ie, compuș din 
ma	 șuri tehnice, șanitare ș� i organizatorice, bazat pe 
evaluarea rișcurilor de accidentare;

 Realizeaza	  o evaluare a rișcurilor de accidentare ș� i 
î�mbolna	vire profeșionala	  pentru toate funct�iile;

 Organizeaza	  activita	 t�ile de prevenire și protect�ie; 
 Ește reșponșabil cu inștruirea perșonalului î�n ceea ce 

priveș�te problemele de șecuritate ș� i șa	na	 tate î�n munca	 ; 
 Așigura	  echipamentele individuale de protect�ie, prevenirea 

accidentelor de munca	  ș�i ment�inerea șta	 rii de șa	na	 tate a 
perșonalului;

 Promoveaza	  politica de șa	na	 tate ș� i șecuritate î�n munca	 .
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 Atunci ar trebui să deții:

 Studii șuperioare tehnice – reprezinta	  avantaj;
 Certificat de așbolvire a curșului 

poștuniverșitar î�n domeniul șecurita	 t�ii ș� i 
șa	na	 ta	 t�ii î�n munca	  (180 ore);

 Cunoș�tint�e privind legișlat�ia î�n domeniul 
șecurita	 t�ii ș� i șa	na	 ta	 t�ii î�n munca	 ;

 Cunoș�tint�e operare PC;
 Experient�a	  relevanta	  î�n domeniu cel put�in 3 ani 

ș� i experient�a	  î�n managementul calita	 t�ii 
șecurita	 t�ii ș� i șa	na	 ta	 t�ii î�n munca	 ;

 Cunoș�tint�e limba engleza	 ;
 Atent�ie la detalii ș� i capacitate de organizare;
 Abilita	 t�i de inter-relat�ionare ș� i capacitate de 

lucru î�n echipa	 .
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Specialist S.S.M. 



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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