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DIRECTOR GENERAL
Stargate Crewing / Constanţa, Romania
Conduc o echipă de 15 angajați dinamici, dintre care
majoritatea sunt recrutori cu experiență și care lucrează

Comunicare

cu mine de mulți ani. In prezent, peste 1500 navigatori
lucreaza in echipa noastra pentru 15 companii de

Inovație

navigatie, unde suntem reprezentanţii a primelor 4

Negociere

top pentru cele mai mari companii multinaționale de

companii din Top 7. Recrutăm marinari români de
transport maritim cu sediul în Europa, Orientul Mijlociu
și America de Nord. Clienții noștri sunt de top în

Dezvoltarea afacerii

segmentul lor de transport maritim care au asteaptări
foarte ridicate de profesionalism și servicii de la
partenerii lor. Ne asigurăm că obțin ceea ce își doresc și,

Limbi

la rândul nostru, participam la menținerea standardelor
noastre de calitate a serviciilor.

Engleza

Serviciile noastre includ selectarea și plasarea
echipajelor și evaluări la bordul navelor comerciale şi
de pasageri; screening-ul și verificarea documentelor

Franceza

navigatorului; Verificăm referințe de la foștii angajatori;
asistam marinarii in obținerea documentelor de pavilion.

Română
1999-2004

Ofiter de Punte Maritim
Diferite Companii Intenationale de Shipping

