
Inginer 
Programator pe 

M.U. cu CNC

Eşti curios ce implică acest rol?

1. Realizeaza
  modele 3D – utiliza�nd module CAD 
(MDT,CATIA, ALPHACAM cu licent a
  ROMAERO) î�n vederea 
prelucra
 rii pe  MUCN a acestora. Modelele 3D vor respecta 
cerint ele contractuale impuse de beneficiar î�n vederea 
trasabilita
 t ii acestora s i î�n conformitate cu sistemul de 
control configurat ie aferent proiectului respectiv;
2. Executa
  programe tehnologice NC numai conform cu  
documentat ia de proiect a produselor sau a programelor  s i 
î�n condit iile sistemului de asigurare a calita
 t ii;
3. I3ntocmes te consumurile specifice s i scopurile tehnologice  
pentru prelucra
 rile mecanice executate pe mas ini cu 
comanda
  numerica
 ;
4. I3ntocmes te î�mpreuna
  cu tehnologul consumul de scule 
necesare pentru programele existente s i le da spre analiza
  s i 
avizare.  
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       Atunci ar trebui să deții:

1. Studii superioare – TCM;
2. Experient a
  - constituie avantaj experient a î�n 
metrologie s i domeniul prelucra
 rii mecanice pe 
mas ini unelte cu CNC;
3. Minim 2 ani î�n domeniul de interes;
4. Cunos tint e programe echipamente: CNC-MACS, 
BOSCH, NUM,CNC, UNIDEX, CNC–GEFANUC 16 - î�n 
vederea utiliza
 rii eficiente a mas inilor;

  5. Cunos tint e modelare 3D/2D î�ntr-un sistem 
CAD/CAM Dedicat (MDT, ALPHACAM, CATIA, 
UNIGRAFICS, SURFCAM, etc.);

6. Cunoas terea limbii engleze nivel avansat;
7. Cunos tint e operare PC (MS Office);
8. Capacitate de î�nva
 t are rapida
 , atent ie 
distribuitiva
 , ga�ndire logica
 , spirit de init iativa
 , 
asumarea ra
 spunderii, perseverent a
  s i 
corectitudine î�n executarea sarcinilor, spirit de 
echipa
 .
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Modul de transmitere al candidaturii:

Aplicația și scrisoarea de intenție în urma 
anunţul 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 - Specialist Recrutare, 
Tel: 0744.372.985
Mirabela Enaru – Specialist Recrutare, 
Tel: 0758.237.503
Loredana Chircu - Specialist Recrutare, 
Tel: 0751.062.279
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Alătură-te echipei 
noastre!
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