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VELROM este o companie cu capital integral românesc, înființată în anul
2010, care deține trei entități de producție în domeniul industriei
alimentare.

• Al doilea cel mai mare producător de biscuiți și pâine proaspăta din România

• 300+ angajați

• 3 fabrici în România: Târgoviște, Buzău și Iași

Prezentare



• Cu o istorie de peste 50 de ani, Velrom este unul
dintre cei mai mari producători de biscuiți din
România și în acest moment produce atât pentru
piața locală, cât și pentru cea europeană.

• În anul 2013, fabrica din Iași a fost retehnologizată în
cadrul unui proiect de investiții de 6 milioane euro.

• Considerăm că inovația este cheia succesului.
Echipa noastră de tehnologi creează permanent
soluții și rețete personalizate pentru a răspunde
trendurilor și cerințelor de pe piață.
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Rolul tău 
în echipă

• Coordonarea activității de producție pe tura alocată, asigurând gestionarea materiilor prime și auxiliare
și a produsului finit rezultat pe tura coordonată de tine.

• Preluarea programului de producție și alocarea lui, în mod corespunzător, operatorilor de linie
• Asigurarea permanenta de realizarea programului de fabricație, cu respectarea normelor de consum și

muncă
• Asigurarea permanentă de respecyatea parametrilor de calitate a produselor fabricate
• Respectarea și instruirea personalului din subordine pentru respectarea normelor de igienă și siguranță

alimentară, precum și a normelor privind siguranța și sănătatea în muncă
• Cunoașterea procesului tehnologic și rețetele de fabricație
• Participarea la proiectele de dezvoltare active în cadrul companiei pentru implementarea de noi

tehnologii sau de produse noi

Echipa de productie –
Inima companiei

Profilul tău

• Studii superioare în industria alimentară/chimie/biochimie
• Cunoștințe de operare PC - Excel, Word
• Abilități de coordonare echipă și comunicare
• Raționament logic, înțelegerea verbală tehnică și intuiție tehnică
• Spirit de observație critic
• Disponibilitate pentru lucrul în ture

Pachet de 
beneficii

• Tichete de masă
• Bonus de performanță raportat la criterii clare , specifice activității de producție
• Bonus suplimentar pentru participarea la proiectele de dezvoltare
• Decont transport
• Asigurare medicală



Viitorul tău loc de muncă



Viitorul tău loc de muncă



Ultima noastră inovație

Gama NUTRI
-nutritie echilibrata-

Gama CHOCO
-sursa de fericire-

Gama MultiFibre
-inovatie in digestie-



Ultima noastră inovație



Multumesc!


