
 
 
 

Vrei sa lucrezi alaturi de noi? 

 
Daca ti-ai dorit vreodata sa fii parte din dezvoltarea unui producator de dispozitive 
medicale premium atunci acest anunt este pentru tine. 
 
 

Cateva lucruri despre cultura 3D PORTAL - Centrul Premium  de 
Sinterizare Laser si Frezare: 

 
Misiunea noastra este sa construim un producator de dispozitive medicale 
stomatologice premium, care sa ajunga numarul 1 in industria de profil din Romania si 
reprezentativ la nivel European. Daca reusim asta, inseamna ca am adus o schimbare 
radicala de viziune in industrie. 
www.3dportal.ro 
 
 

Ce recrutam acum in 3D PORTAL? 
 
Un Operator mașini pentru: 
• Programare (soft propriu, simplu de utilizat), Operare și Intreținere echipamente 
digitale 
* Adaptare/ prelucrare structuri dentare executate digital 
 
 

Beneficii: 
 
• Un mediu de lucru profesionist, respectuos si prietenos; 
• Pachet salarial motivant; 
• Respectarea programului de lucru; 
• Training de la 0 si susținere continuă; 
 
 

Constituie avantaj: 
 
* Studii tehnice 
* Utilizator avansat de calculator 
* Persoana tehnica pasionata de lucrul cu echipamentele de producție digitala si de 
întreținerea acestora 
* Permis de conducere 



 
 

Nu ne căuta daca: 
 
*  nu ești dispus sa respecți standardele de calitate impuse de noi, singurul Centru 
Premium de Sinterizare Laser din tara  
 
 

Cum aplici? 
 
Trimite pe email  office@3dportal.ro  raspunsul tau la urmatoarele intrebari: 
1. Ce experienta si ce abilitati ai pe responsabilitatile detaliate la acest rol? 
2. Ce te-a convins sa aplici pentru acel rol? 
Cu cat mai detaliate raspunsurile cu atat mai bine. 
 
 

Ce urmeaza dupa ce aplici? 
 
Fiecare email de aplicare va primi un raspuns (fie el negativ sau pozitiv). Daca 
raspunsul este pozitiv vom programa impreuna un interviu. Daca toate lucrurile sunt 
bune, atunci incepem colaborarea. Daca performanta este cea asumata (sau aproape 
de cea asumata) atunci avem inceputul unei prietenii pe termen lung. 
 
 

Abia astept sa gasesc persoana alaturi de care sa continuam productia 
structurilor dentare premium.    

 
 

Iti multumesc! 
Catalin Popescu 
Director 


