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Inves�m în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

TÂRGOVIŞTE, 25 APRILIE 2019

NEVA EXPERT S.R.L. implementează proiectul „Modernizarea ac�vităţii societăţii NEVA 
EXPERT SRL”, Cod SMIS 107988, finanţat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 2  - 
Îmbunătăţirea compe��vităţii întreprinderilor mici şi mijlocii; Prioritate de inves�ţie 2.1 A și 
contribuția proprie a NEVA EXPERT S.R.L. în valoare totală de 367.598,27 lei, din care suma 
nerambursabilă solicitată  este de 248.240,11 lei.
Obiec�vul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a SC NEVA EXPERT SRL 
prin dotarea punctului de lucru cu echipamente IT şi so�uri, echipamente tehnologice şi 
mobilier necesare ac�vităţii de editare şi �părire a materialelor publicitare, cu respectarea 
principiilor dezvoltării durabile şi egalităţii de şanse.
Stadiul proiectului: Până la data de 25 aprilie 2019 s-au recepţionat următoarele: set 
mobilier recepţie, set mobilier sală de producţie, dotări gospodăreș�, echipamente IT şi so� 
ges�une CRM, echipamente tehnologice pentru materiale publicitare.
Locurile de muncă vacante: În vederea realizării indicatorului de creştere a numărului 
mediu de personal de la 2 la 5, anunţăm public existenţa a 2 locuri de muncă vacante pentru 
meseriile de �pograf �păritor și grafician calculator. Cautăm persoane minim studii medii, cu 
sau fără experiență, cu grad înalt de responsabilitate, atenţie la detalii, concentrare, 
capacitatea de a lucra cu termene  limită şi care dis�ng foarte bine culorile.
Prioritate la angajare vor avea persoanele care aparţin grupurilor defavorizate.   

Pentru detalii vă puteţi adresa: NEVA EXPERT S.R.L., Jud. Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte,  Str. 
Ion Heliade Rădulescu, nr. 23, telefon – 0729.308.256, E-mail: andreea.negrila@nevaexpert.ro 
Reprezentant legal:  Andreea Zenaida NEGRILĂ.
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