
                                                     

                                                   

1
SC PALAS 

PAPER&PACKING SRL
Mecanic 1 Cconstanța Constanța

calificare in meseria de 

mecanic/lacătus mecanic
Full time

2
S.C. ROHRER OILFIELD 

SERVICES S.R.L.
Mecanic 2 Constanța Constanța

Entry (0-2 ani), Middle (2-5 

ani)

studii medii 

tehnice/scoală 

profesională

absolvent studii medii tehnice/scoală 

profesională

- calificare in meseria de 

mecanic/lacătus mecanic

- disponibilitate pentru munca la 

sediile din tara cat si din strainatate.

- limba engleză - nivel conversațional

salariu atractiv, prime si 

bonusuri, decontare cheltuieli 

transport, cazare asigurata in 

cazul in care localitatea de 

domiciliu este alta decat 

localitatea in care se 

desfasoara activitatea

10.05.2021

3 ROMTEXTIL SA Mecanic 2 Constanța Constanța
Entry (0-2 ani), Middle (2-5 

ani)

Reglarea utilajelor si supravegherea 

acestora in timpul functionarii;

- Informarea superiorului ierarhic 

privind starea utilajelor, dispozitivelor 

etc. și propunerea de măsuri pentru 

remedierea eventualelor deficiențe;

- Efectuarea întreținerii zilnice a 

utilajelor;

- Participă la întreținerea și repararea 

periodică a utilajelor;

- Participă activ la orice acțiune din 

cadrul societății care necesită 

cunoștințele tehnice pe care le 

posedă;

- Răspunde de eficiența și calitatea 

lucrărilor efectuate la termenele 

limită;

- Menține în bună stare aparatura pe 

care o utilizează;

- Verifică funcționarea la parametrii a 

utilajelor reglate și reparate;

- Intervine operativ pentru rezolvarea 

problemelor apărute la mașini.,

4
Cardinal Motors Constanta 

SRL
Mecanic auto 2 Constanța Constanța Middle (2-5 ani) Medii

Studii medii de specialitate/liceu

Experienta obligatorie minim 2 ani

Organizare

Munca in echipa

Adaptabilitate / flexibilitate

Preocupare pentru calitatea muncii

Promptitudine pentru rezolvarea 

problemelor

Cunostiinte limba engleza.

Salariu atractiv, bonusuri de 

performanta si bonuri de masa.

Instruire specifica intr-un cadru 

profesional modern si in 

conditii foarte bune.

Scolarizari interne sau oferite 

de importatorul marcilor 

Volkswagen si Audi

Documentatie tehnica si suport 

tehnic oferit de inginerii 

specializati de catre 

producatorul de marca.

Mediu de lucru dinamic si 

competitiv.

Echipamente de lucru si 

protectie specifice

5 VALBERTO SRL MECANIC AUTO 723103 1 Tulcea Tulcea Fara experienta (0-1 an) Profesional
calificare in meseria de 

mecanic/lacătus mecanic
full time 28.04.2020

6
MARUMATT AUTO 

TULCEA S.R.L.
MECANIC AUTO 723103 2 Tulcea Tulcea Fara experienta (0-1 an) Profesional

calificare in meseria de 

mecanic/lacătus mecanic
full time 08.05.2020

7 MATTMARU AUTO S.R.L. MECANIC AUTO 723103 2 Tulcea Tulcea Fara experienta (0-1 an) Profesional
calificare in meseria de 

mecanic/lacătus mecanic
full time 19.05.2020

Cod 

fiscal

Domeniu de 

activitate
Ocupatia

Numar de locuri de munca 

vacante

Titlul proiectului: PRACTIC - PROGRAM DE STAGII DE PRACTICA PENTRU ELEVII DIN ITI DELTA DUNARII!

Alte avantaje Valabilitatea

LISTA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE - APRILIE 2021 -

Localitatea 

in care se 

afla locul 

vacant

Judetul in 

care se afla 

locul vacant

Conditii minime de ocupare

Durata 

incadrarii 

in munca

Durata muncii

Salariul 

de 

incadrare

Nr. 

Crt.
Denumire angajator


