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FIȘĂ POST 

 
 

 
A. ELEMENTELE DE IDENTIFICARE A POSTULUI: 
 
A.1. Denumire post: coafor (hair stylist artist)  
A.2. Nivel post: funcție de execuție 
A.3. Vechime in munca: minimum 5 ani 
A.4. Scopul principal al postului: realizeaza coafurile prezentatorilor, reporterilor și ale invitatilor care apar 
în fața camerei si a publicului. 
 
 
B. CERINŢE POST: 
 
B.1. Studii: medii / superioare  
B.2. Perfecţionări (specializări): certificare în coafură 
B.3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: - 
B.4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): - 
B.5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:  
 

 abilități bune de gestionare a timpului; 
 atenție impecabilă la detalii. 
 lucru în condiții de igienă și siguranță sanitară maxime 

 
B.6. Cerinţe specifice: experiență de lucru ca artist de hair stylist în producții de filme sau emisiuni TV: 
minimum 3 ani 
  

 cunoașterea unei game largi de linii cosmetice profesionale; 
 experiență cu diferite stiluri de coafuri, cum ar fi de zi, de seara, contemporan, natural etc. 

 
 
B.7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): nu este cazul. 

C. ATRIBUŢII ȘI RESPONSABILITĂȚI POST: 
 

• folosesc tehnici si instrumente de coafat astfel incat sa se asigure ca prezentatorii, reporterii si invitații 
arată natural pe ecranul televizorului; 

• creeaza diferite stiluri de coafuri specifice emisiunilor prezentate si orei de difuzare (dimineata, dupa-
amiaza, seara); 
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• prezinta schite sau fotografii pentru a prezenta noi concepte de coafuri; 
• se asigura ca aceste coafuri sunt conforme cu specificatiile tehnice ale filmarii; 
• face probe de coafuri, machiaj si haine cu echipamentele din studio pentru a vedea efectul; 
• aplica produse profesionale care să protejeze și să întreținăfirul de păr ; 
• informeaza echipa de producție despre instrumentele și produsele necesare; 
• se asigura că stilul de coafura este rezistent pe toată durata filmării; 

 
D. RELAŢII: 
 
D.1. Ierarhice:  
 

 subordonat față de seful ierarhic superior.  
 superior pentru: nu este cazul. 
 

D.2. Funcţionale: are relații cu toate structurile Direcției Euronews România, în domeniul de competență și 
administrative. 
D.3. De control: nu este cazul. 
D.4. De reprezentare: are relații cu celelalte structuri din cadrul Direcției Euronews România, în domeniul de 
competență. 
D.5. Limite de competență: date de fișa postului. 
D.6. Delegarea de atribuții/competențe: nu este cazul. 

 
 
 
 
Elaborat: 
Direcția Euronews România 
 
............................................. 
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