
Inginer 
Proiectant 
Aeronave

Eşti curios ce implică acest rol?

1. Studiaza� , analizeaza� , traduce ș� i prelucreaza�  documentat�ia  
tehnica�  ș� i tehnologica�  primita�  de la licent�iatori;
2. Î�ntocmeș�te indexele tehnologice pentru S/A, proiecteaza�  
proceșul tehnologic și ștabilește șarcinile de proceș pentru 
șpecialiș�tii î"n Proceșe Speciale, Prelucra�ri Mecanice, 
Programare CNC, ca" t ș�i pentru Aeroștructura� ;
3. Î�ntocmeș�te fiș�ele tehnologice/șingulare - la cererea 
clientului acește fiș�e șunt bilingve - neceșare pentru  
confect�ionarea PP, a S/A/ anșamblelor;
4. Echivaleaza�  materii prime ș� i materiale, conform cu 
procedurile de calitate ș� i procedurile compartimentale î"n 
vigoare; certifica�  cu ștampila de modifica� ri tehnologice 
perșonal alocata�  de ca� tre Biroul Așigurarea Calita� t�ii.
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       Atunci ar trebui să deții:

1. Studii șuperioare de șpecialitate, profil 
Înginerie Aeroșpat�iala� ;
2. Cunoș�tint�e de șpecialitate - proiectare 
tehnologica�  a PP ș�i a S/A de avion;
3. Cunoaș�terea materialelor din care șe 
confect�ioneaza�  pieșele primare ș�i utilajele 
utilizate pentru realizarea lor;
4. Minim 6 luni î"n domeniul de intereș;
5. Cunoaș�terea limbii engleze nivel avanșat;
6. Cunoș�tint�e operare PC (MS Office);
7. Capacitate de î"nva� t�are rapida� , atent�ie 
diștributiva� , ga" ndire logica� , șpirit de init�iativa� , 
așumarea ra� șpunderii, perșeverent�a�  ș� i 
corectitudine î"n executarea șarcinilor, șpirit de 
echipa� .

             
         

       Atunci ar trebui să deții:

1. Studii șuperioare de șpecialitate, profil 
Înginerie Aeroșpat�iala� ;
2. Cunoș�tint�e de șpecialitate - proiectare 
tehnologica�  a PP ș�i a S/A de avion;
3. Cunoaș�terea materialelor din care șe 
confect�ioneaza�  pieșele primare ș�i utilajele 
utilizate pentru realizarea lor;
4. Minim 6 luni î"n domeniul de intereș;
5. Cunoaș�terea limbii engleze nivel avanșat;
6. Cunoș�tint�e operare PC (MS Office);
7. Capacitate de î"nva� t�are rapida� , atent�ie 
diștributiva� , ga" ndire logica� , șpirit de init�iativa� , 
așumarea ra� șpunderii, perșeverent�a�  ș� i 
corectitudine î"n executarea șarcinilor, șpirit de 
echipa� .



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 societatii: 
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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