
 

 

 

 

 

Croitor Confecționer, Atelierul de Pânză 

Angajator: Atelierul de Pânză SRL 

Domeniu: Întreprindere socială 

Tipul jobului: normă întreagă sau parțială 

Nivel experiență: minim 1 an (constituie un avantaj) 

Locație: București, str. Ispravnicului, nr. 33-35, sector 2 sau oricare dintre punctele de lucru 
ale angajatorului 

Se subordonează: Managerului Atelierul de Pânză 
 

DESCRIEREA POSTULUI: 
Confecționarea sau ajustarea produselor din portofoliul angajatorului, conform specificațiilor primite. 

 

ATRIBUȚIILE PRINCIPALE ȘI SARCINILE SPECIFICE: 
1. Croirea reperelor conform documentației (dacă este cazul, în mod specific pentru produsele 

cu regim de serie mică/unicat), 

2. Prelucrarea manuală sau mecanică a reperelor (însemnare, îndoire margini, prelucrare 
intermediară, etc.), 

3. Asamblarea reperelor utilizând mașina de cusut și finisarea produselor, 
 
 

RESPONSABILITĂȚI GENERALE: 
Persoanele încadrate pe acest post raspund pentru: 

1. Respectarea programului de muncă, a graficului individual de lucru stabilit în cadrul 
programului de funcționare, a regulilor stabilite pentru accesul la locul de muncă, 

2. Realizarea normei zilnice de muncă prin executarea corectă şi în termenele stabilite a 
produselor, 

3. Operativitate în executarea sarcinilor și îndeplinirea corectă a acestora, 
4. Păstrarea în bună stare a materialelor de lucru, utilizarea şi întreţinerea utilajelor 

conform parametrilor de funcţionare: 

 înainte de începerea lucrului: verificarea utilajelor și pregătirea în vederea executării 
sarcinii, cunoașterea temeinică a operației sau lucrării pe care trebuie să o efectueze, 
verificarea existenței în zona de muncă a tuturor obiectelor necesare efectuării ei, 
aducerea la cunoștiință superiorului direct a lipsei unor mijloace tehnico-materiale și 
a eventualelor deficiente în funcționarea utilajelor; 

 în timpul lucrului: mentinerea ordinii la locul de muncă, supravegherea bunei 
funcționări a utilajului și mentinerea lui în stare de funcționare, semnalizarea la timp 
a personalului de deservire în cazul unor deficiențe ivite în procesul de producție; 



 

 

 

 la terminarea lucrului: așezarea dispozitivelor folosite în ordine, curățarea și 
ștergerea utilajelor folosite, curățenia pe toată suprafața locului de muncă; 

5. Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de prevenire şi stingerea 
incendiilor, conform instruirii de specialitate; 

6. Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de companie; 

7. Participarea în cadrul evenimentelor specifice de promovare a întreprinderii sociale 
“Atelierul de pânză”, ori de cate ori se solicită acest lucru, cu modificarea corespunzatoare a 
programului de lucru. 

 
PREGATIREA NECESARĂ: 
Cunoștinte de lucru cu mașina de cusut industrială, experienta minim 1 an în domeniu 
constituie avantaj. 

 
PROFIL CĂUTAT: 
Persoană de încredere; 
Responsabilitate și seriozitate față de îndatoririle zilnice; 
Persoană ordonată și orientată spre calitate. 
Persoană care lucrează bine în echipă; 
Persoane creative, dispuse să lucreze cu diverse 
materiale și resturi textile pentru a confecționa diverse 
produse precum: borsete, genți, ghiozdane, penare, 
ornamente etc. 
Persoană ordonată și orientată spre calitate. 

 
 

BENEFICII: 
1. Pachet salarial în primele 6 luni format din salariu fix 1.800 de lei NET + tichete de masă în 

valoare de 30 lei/zi (pentru norma de 8 ore); 
2. Diverse prime și bonusări anuale acordate cu ocazia sărbătorilor (prime de Crăciun, Paște, 8 

martie); 
3. Contract de muncă cu o perioadă de probă și acomodare de 6 luni cu posibilitate de prelungire 

pe perioadă nedeterminată; 
4. Posibilitate de creștere salarială după cele 6 luni de probă; 
5. Sprijin și îndrumare pe tot parcursul activității desfășurate în atelier; 
6. Un mediu de lucru foarte plăcut și modern dezvoltat pe principiul incluziunii, echității și 

diversității; 
 

 

Cum aplici? 

Trimite CV la hr@viitorplus.ro. Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la 0754.948.252, de 
luni până vineri, în intervalul orar 10:00-16:00. 
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Despre Atelierul de Pânză: 

Atelierul de Pânză este una dintre întreprinderile sociale ale asociației Viitor Plus. Din 2014, avem 
statut de unitate protejată autorizată de către Ministerul Muncii, ceea ce înseamnă că minim 30% 
dintre angajaţii noștri sunt persoane cu dizabilităţi, cărora le oferim un loc de muncă demn, iar timpul 
de lucru cumulat al acestora reprezintă cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor 
angajaților atelierului. www.atelieruldepanza.ro 

 

Despre Viitor Plus: 

Asociația Viitor Plus este o organizație non-profit cu o experiență de peste 16 ani în dezvoltarea de 
programe de antreprenoriat social, educație pentru mediu, voluntariat și infrastructură de mediu. 
Principalele programe derulate sunt: Adoptă un Copac, Atelierul de Pânză, Bine Primit, Recicleta, 
Harta Reciclării, Eco Provocarea și Biroul Eco. www.viitorplus.ro 

 

Viitor Plus – pentru oameni și natură.  

http://andpdca.gov.ro/w/unitati-protejate-autorizate/
http://www.atelieruldepanza.ro/
http://www.viitorplus.ro/

