
Societatea IAR S.A., cu sediul în Ghimbav, str. Aeroportului nr. 1 jud. Braşov, angajează personal 

pentru ocuparea următoarelor posturi disponibile cu data de 01.05.2016: 

  

1. Tinichigiu structurist aviaţie  (1 post)  

Studii şi cunoştinţe necesare: 

-liceul industrial/şcoală profesională şi cursuri de calificare la locul de muncă 

Experienţă: 

- minim 3 ani ca tinichigiu structurist de aviaţie 

Cerinţele postului: 

-  îndemânare şi precizie în executarea lucrărilor 

-  capacitate de lucru în echipă 

 

2. Lăcătuş mecanic  (1 post) 

Studii şi cunoştinţe necesare: 

-liceul industrial/şcoală profesională şi cursuri de calificare la locul de muncă 

Experienţă: 

- cel puţin 5 ani ca lăcătuş  mecanic de aviaţie 

Cerinţele postului: 

-  îndemânare şi precizie în executarea lucrărilor 

-  capacitate de lucru în echipă 

 

3. Vopsitor  (2 posturi) 

Studii şi cunoştinţe necesare: 

-liceul industrial/şcoală profesională şi cursuri de calificare la locul de muncă 

Experienţă: 

- minim  3 ani ca vopsitor  

Cerinţele postului: 

-  îndemânare şi precizie în executarea lucrărilor 

-  atenţie şi spirit de observaţie 

 

4. Inginer producţie  (1 post) 

Studii şi cunoştinţe necesare: 

-studii superioare tehnice de lungă durată 

Experienţă: 

- minim  3 ani ca inginer producţie 

- cunoştinţe operare calculator, cel puţin la nivel mediu 

- cunoaşterea unei limbi stăine de circulaţie internaţională ( engleză, franceză ) 

-  constituie un avantaj experienţa în gestionarea producţiei 

Cerinţele postului: 

- capacitatea de comunicare 

- capacitatea de lucru în echipă 

- puterea de concentrare şi spirit de observaţie 

 

5. Servant pompier  (1 post) 

Studii şi cunoştinţe necesare: 

-studii medii( inclusiv varianta 10 clase şi şcoală profesională) 

Experienţă: nu este necesară 

- salariatul va parcurge o formă de şcolarizare la locul de muncă în vederea obţinerii experienţei 

necesare deţinerii respectivului post 

Cerinţele postului: 

-  sănătate bună şi spirit de observaţie dezvoltat 

-  disponibilitate de acţiune în colectiv 



 

6. Tinichigiu structurist aviaţie  ( 6 posturi): 

Studii şi cunoştinţe necesare: 

-liceul industrial/şcoală profesională; specializarea tinichigiu structurist aviaţie 

Experienţă: nu este necesară 

- salariatul va parcurge o formă de şcolarizare la locul de muncă în vederea obţinerii experienţei 

necesare deţinerii respectivului post 

Cerinţele postului: 

-  îndemânare şi precizie în executarea lucrărilor 

-  capacitate de lucru în echipă 

 

7. Lăcătuş mecanic  (1 post) 

Studii şi cunoştinţe necesare: 

-liceul industrial/şcoală profesională; specializarea lăcătuşerie 

Experienţă: nu este necesară 

- salariatul va parcurge o formă de şcolarizare la locul de muncă în vederea obţinerii experienţei 

necesare deţinerii respectivului post 

Cerinţele postului: 

-  îndemânare şi precizie în executarea lucrărilor 

-  capacitate de lucru în echipă 

 

8. Inginer mecanic producţie  (1 post) 

Studii şi cunoştinţe necesare: 

-studii superioare pentru prelucrări la cald în unul din domeniile: metalurgie, ştiinţa şi 

ingineria materialelor 

Experienţă: 

- cunoştinţe operare calculator, cel puţin la nivel mediu 

- cunoaşterea unei limbi stăine de circulaţie internaţională ( engleză, franceză ) 

- salariatul va parcurge o formă de şcolarizare la locul de muncă în vederea obţinerii experienţei 

necesare deţinerii respectivului post 

Cerinţele postului: 

- capacitatea de a lucra atât individual cât şi în echipă 

- capacitatea de lucru în echipă 

- puterea de concentrare şi spirit de observaţie 

 

9. Inginer mecanic  (2 posturi) 

Studii şi cunoştinţe necesare: 

-studii superioare tehnice de lungă durată 

Experienţă: 

- cunoştinţe operare calculator, cel puţin la nivel mediu 

- cunoaşterea unei limbi stăine de circulaţie internaţională ( engleză, franceză ) 

- salariatul va parcurge o formă de şcolarizare la locul de muncă în vederea obţinerii experienţei 

necesare deţinerii respectivului post 

Cerinţele postului: 

- capacitatea de comunicare 

- capacitatea de lucru în echipă 

- puterea de concentrare şi spirit de observaţie 

 

 

 

 

 



10. Inginer electric   (1 post) 

- asigură asistenţă tehnică pentru lucrările de întreţinere, reparaţie şi modernizare aeronave 

în cadrul secţiei montaj general elicoptere; în domeniul aparatelor de bord 

Studii şi cunoştinţe necesare: 

-studii superioare tehnice de lungă durată, în domeniul electrotehnic 

Experienţă: 

- cunoştinţe operare calculator, cel puţin la nivel mediu 

- cunoaşterea unei limbi stăine de circulaţie internaţională ( engleză, franceză ) 

- cunoaşterea avionicii în general reprezintă un avantaj 

- salariatul va parcurge o formă de şcolarizare la locul de muncă în vederea obţinerii experienţei 

necesare deţinerii respectivului post 

Cerinţele postului: 

- capacitatea de comunicare 

- capacitatea de lucru în echipă 

- puterea de concentrare şi spirit de observaţie  

 

11. Mecanic aviaţie (4 posturi) 

Studii şi cunoştinţe necesare: 

-liceul industrial/şcoală profesională; specializare, mecanic aviaţie 

Experienţă: nu este necesară 

- salariatul va parcurge o formă de şcolarizare la locul de muncă în vederea obţinerii experienţei 

necesare deţinerii respectivului post 

Cerinţele postului: 

-  îndemânare şi precizie în executarea lucrărilor 

-  capacitate de lucru în echipă 

  

12. Subinginer mecanic  (1 post) 

Studii şi cunoştinţe necesare: 

-studii superioare tehnice de lungă durată 

Experienţă: 

- abilitate la folosirea PC, Microsoft Office- nivel mediu 

- cunoaşterea unei limbi stăine de circulaţie internaţională ( engleză, franceză ) 

- salariatul va parcurge o formă de şcolarizare la locul de muncă în vederea obţinerii experienţei 

necesare deţinerii respectivului post 

Cerinţele postului: 

-  abilităţi de comunicare şi relaţionare 

-  grad sporit de asimilare a cunoştinţelor noi 

-  cunoştinţe tehnicestudii superioare tehnice de lungă durată 

 La selecţie sunt acceptate şi persoane cu studii medii tehnice (neîndeplinirea cerinţelor 

privind studiile superioare tehnice nu reprezintă un criteriu de eliminare) 

 

13. Controlor trafic aerian  (1 post) 

Studii şi cunoştinţe necesare: 

-studii superioare tehnice  

Experienţă: 

- experienţă în activitatea de trafic aerian 

- cunoştinţe operare calculator 

- cunoaşterea unei limbi stăine de circulaţie internaţională ( engleză, franceză ) 

- salariatul va parcurge o formă de şcolarizare la locul de muncă în vederea obţinerii experienţei 

necesare deţinerii respectivului post 

Cerinţele postului: 

- flexibilitate în gândire şi acţiune promptă, corectitudine, rigurozitate, ritm de lucru adecvat 



14. Inginer economist  (1 post) 

Studii şi cunoştinţe necesare: 

-studii superioare tehnice sau economice 

Experienţă: 

- cunoştinţe operare calculator, cel puţin la nivel mediu 

- cunoaşterea unei limbi stăine de circulaţie internaţională ( engleză, franceză )sau altei limbi 

străine, reprezintă un avantaj 

- salariatul va parcurge o formă de şcolarizare la locul de muncă în vederea obţinerii experienţei 

necesare deţinerii respectivului post 

Cerinţele postului: 

- persoană proactivă, punctuală, organizată 

- abilităţi de comunicare şi relaţionare 

  

Aplicaţiile (CV + scrisoare de intentie) se vor transmite la Serviciul Resurse Umane, fie 

prin registratura societăţii, fie direct, la adresa de e-mail: aurelia.sumedrea@iar.ro, până la 

data de 01.05.2016. 

Societatea va contacta candidaţii al căror profil corespunde cerinţelor mai înainte 

prezentate, în vederea continuării procedurii de selecţie. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Resurse Umane, sau la 

telefon 0268/475269 int. 1018. 
 

mailto:aurelia.sumedrea@iar.ro

