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Eşti curios ce implică acest rol?

1. Î�ntocmește fișele tehnologice și fișele șingulare, 
aditionale de modificare pentru proceșele de prelucra� ri 
mecanice, pe mașini unelte clașice și fișe tehnologice cu 
planuri de operatii CNC;
2. Î�ntocmește conșumurile șpecifice ș i școpurile 
tehnologice pentru prelucra� ri mecanice pe programe de 
productie și ateliere;
3. Așigura�  așiștenta tehnica�  neceșara�  pentru realizarea    
proceșului tehnologic, î"n conformitate cu documentatia  
tehnologica�  elaborata�  î"n colaborare cu programatorul și 
proiectantul de SDV-uri;
4. Î�ntocmește tema de proiectare pentru SDVG-urile 
neceșare î"n atelierele de prelucra� ri mecanice;
5. Analizeaza�  ș i șolutioneaza�  cererile de oferta�  primite 
pentru  proceșele de prelucra� ri mecanice și î"ntocmește 
documentatia tehnologica�  neceșara�  pentru executarea  
comenzilor diverșe.  
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       Atunci ar trebui să deții:

1. Studii șuperioare de șpecialitate profil: TCM, 
MAS ÎNÎ UNELTE, MECANÎCA4  FÎNA4 , AERONAVE, 
etc.
2. Cunoștinte de șpecialitate î"n domeniul 
prelucra� rilor mecanice pe mașini unelte clașice și  
MUCN;
3. Minim 6 luni î"n domeniul de intereș;
4. Cunoașterea limbii engleze nivel avanșat;
5. Cunoștinte operare PC (MS Office);
6. Capacitate de î"nvatare rapida� , atentie 
diștribuitiva� , ga" ndire logica� , șpirit de initiativa� , 
așumarea ra� șpunderii, perșeverenta�  ș i 
corectitudine î"n executarea șarcinilor, șpirit 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 - Specialișt Recrutare, 
Tel: 0744.372.985
Mirabela Enaru – Specialișt Recrutare, 
Tel: 0758.237.503
Loredana Chircu - Specialișt Recrutare, 
Tel: 0751.062.279

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

Alătură-te echipei 
noastre!
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