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Proiectare 

Constructivă 
SDVG

Eşti curios ce implică acest rol?

1. Proiectarea constructiva�  / tehnologica�  a SDVG-urilor, 
a standurilor, sculelor, dispozitivelor, verificatoarelor s�i 
gabaritelor pentru aerostructurile fabricate î#n 
ROMAERO S.A.
2. Stabiles�te tehnologiile de fabricat�ie a SDVG-urilor s�i ia 
ma� suri pentru reducerea consumurilor tehnologice de 
materii prime, materiale,combustibili s� i energie;
3. Elaboreaza�  tehnologii de execut�ie pe baza 
documentat�iei tehnice aprobate, asigura# nd condit�iile de 
calitate s�i î#ncadrarea î#n normele de consum, de 
manopera�  s� i materiale;
4. Stabiles�te î#ncadrarea tarifara�  a lucra� rilor s�i normele 
tehnice de timp;
5. Asigura�  proiectarea tehnologica�  pentru comenzi 
diverse de la tert�i, privind utilaje, SDVG-uri sau alte 
produse similare.  
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       Atunci ar trebui să deții:

1. Studii superioare de specialitate, profil TCM, 
MAS� INI UNELTE, MECANICA7  FINA7 , AERONAVE, 
etc.
2. Cunos�tint�e de specialitate - î#n domeniul 
proiecta� rii tehnologice a SDVG-urilor,
3. Minim 2 ani î#n domeniul de interes;
4. Cunoas�terea limbii engleze nivel avansat;
5. Cunos�tint�e operare PC (MS Office);
6. Capacitate de î#nva� t�are rapida� , atent�ie 
distributiva� , 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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