
Job Title: Assessment Officer 
 
 
Echipa EUCOM se extinde şi îşi caută un nou coleg! 
 
Candidatul ideal: 
 
- are background de Project Management, ideal într-o industrie în care a coordonat (şi) oameni tehnici 
(programatori, designeri etc.) 
- are skill-uri interpersonale bune (adică îi plac oamenii, relaţionează uşor cu ei şi ştie să construiască 
relaţii pe termen lung) 
- ştie bine limba engleză (cel puţin nivel B2) 
- e o persoana structurată, organizată şi atentă la detalii 
- se întreabă tot timpul cum poate deveni un profesionist mai bun şi acţionează proactiv în direcţia 
aceasta 
 
Responsabilități: 
 
- monitorizezi platforma noastră online de testări lingvistice; 
- acorzi suport tehnic candidaților care întâmpină probleme în testare; 
- atent la solicitările clienților, consolidezi imaginea Eucom în mediul de business. 
 
Despre Eucom 
 
Eucom este o echipă de profesionişti care livrează cursuri de limbi străine pentru companii. Suntem 
prezenți la nivel național cu o echipă de peste 200 de formatori certificați în predarea a 31 de limbi 
străine. 
 
Venim în sprijinul companiilor care, aflate în plină expansiune, recrutează sute de specialiști vorbitori de 
limbi străine, oferind servicii de evaluare lingvistică prin metode de testare online și offline. 
 
De fiecare dată ne îndeplinim cu entuziasm misiunea de a fi un “bridge to the world” pentru clienții 
noștri care performează într-un mediu global competitiv. 
 
Beneficii: 
 
În echipa noastră vei avea parte de: 
- mentoring care să îți potențeze abilitățile deja existente 
- posibilitatea de a te implica în proiecte variate şi a-ţi dezvolta noi abilităţi 
- vei lucra într-o echipă cu oameni care îşi doresc să fie cei mai buni în ceea ce fac 
 
Care sunt etapele procesului de recrutare? 
 
1) Aplici la adresa de email recrutare@eucom.ro.  
2) După ce ne uităm pe CV-ul tău, dacă pare ca ne-am potrivi, vei primi un telefon din partea noastră, un 
scurt interviu telefonic.  

mailto:recrutare@eucom.ro


3) îţi trimitem un test de limba engleză şi un test scurt de personalitate, ca să ne asigurăm că te 
potriveşti cu echipa şi că, dacă vom lucra împreună, sunt şanse cât mai mari ca şi noi şi tu să fim 
mulţumiţi. 
4) Dacă totul e în regulă, ne întâlnim pentru a te cunoaşte cu echipa şi a susţine interviul final. 
 
Abia aşteptăm să ne cunoaştem! 
 


