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AMBRO SA. Oferiți pasiune viitorului vostru!

Cristina RĂȘINĂ – Director Tehnic Adjunct, Carton Ondulat
Laurențiu LUPU – Manager Resurse Umane

www.rossmann.ro
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Grupul Rossmann

Fondat în 1922 într-un sat din Alsacia, Franța.

Deține 25 de companii în 8 țări din Europa și Africa.

Activitățile principale sunt în domeniul hârtiei și

cartonului ondulat.

Este astăzi unul dintre liderii europeni ai industriei

de ambalaje din carton ondulat.

www.rossmann.ro
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Grupul Rossmann în Romania. Istoric

Rossmann Group este prima companie străină care investește în România,

prin achiziția unei fabrici de ambalaje din carton ondulat din București.

ROMCARTON SA este creată.

1996 Romcarton SA și Rossmann Group achiziționează AMBRO SA Suceava, cel

mai important producător de hârtie din România.

Grupul Rossmann deține astăzi 3 fabrici în București și Suceava. 2017

1990

950 angajați

100+ M € cifră de afaceri

125.000 tone de hârtie

80.000 tone de plăci din carton ondulat (153 M m²)

Din care 71.425 tone de ambalaje din carton ondulat
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O nouă fabrică în 2017 :

Situată lângă București, va fi operațională la
sfârșitul lui 2017.

Este cea mai modernă fabrică din S-E Europei.

Grupul Rossmann în România

www.rossmann.ro



Grupul Rossmann în România

5

Misiunea noastră :

Să oferim clienților noștri actuali și potențiali soluții de ambalare de

calitate din hârtie și carton ondulat.

Valorile noastre:

Respectarea angajamentelor

Bună credință

Bună voință

Bun simț

Bună dispoziție

Pasiune

www.rossmann.ro
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Grupul în România: Ce producem

Hârtie pentru carton ondulat

AmbroWhite 115 pana la 170 gr/sqm

Ambroliner 1 Light 100 pana la 115 gr / sqm Ambroliner 2 Light 100 pana la 115 gr / sqm Ambroliner 3 Light 100 pana la 115 gr/sqm

Ambroliner 1 120 pana la 250 gr/sqm Ambroliner 2 120 pana la 250 gr/sqm Ambroliner 3 120 pana la 250 gr/sqm

100% hartie reciclata 100% hartie reciclata

AmbroWell Light 90 gr / sqm

AmbroWell 100 pana la 150 gr/sqm

100% hartie reciclata

TESTLINER WHITE

TESTLINER 1

WELLENSTOFF

TESTLINER 3TESTLINER 2
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Plăci de carton ondulat

• single wall
• double wall
• ondule : B, C, A, E, AC, BC & EB

Grupul în România: Ce producem
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Ambalaje din carton ondulat

Furnizăm ambalaje pentru industriile:
Food & Beverage, Produse proaspete,
Automotive, Bunuri de larg consum,
Tutun, Mobilă și accesorii, Direct mail și
depozite de logistică.

Livrăm ambalajele în România și la nivel
regional (R.Moldova, Ucraina, Bulgaria,
Turcia, Grecia, Serbia, Muntenegru etc.).

Grupul în România: Ce producem



Ambro SA. Cea mai mare mașină de hârtie

CAPACITATE

150.000 tone de hârtie pentru carton ondulat

PRODUCȚIE 2016

125.000 tone de hârtie pentru carton ondulat

Date tehnice pentru mașina de hârtie

Lățime hârtie: 520 cm
Greutate hârtie: între 90 și 250 gr/m²
Hârtie reciclată: două linii – capacitate de 500 tone pe zi
Productivitate medie: 450 tone pe zi
Viteza max : 600 m/min

www.rossmann.ro



Dezvoltare sustenabilă

Responsabilitate socială
Cartea etică a Grupului Rossmann
SMETA

Mediu
ISO 14001 
FSC (Forest Stewardship Council)

Siguranță și sănătate în muncă
ISO 18000

Igienă și siguranță alimentară
BRC (British Retail Consortium) 

Calitate
ISO 9001

www.rossmann.ro



Responsabilitate Socială
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Suntem un actor principal la dezvoltarea economică și socială a comunității
în care activăm, furnizând locuri de muncă și răspunzând nevoilor
comunității.

▪ Partener tradițional al “Let’s Do It Romania!” pentru acțiuni de
ecologizare a mediului și combaterea risipei prin refolosirea resurselor.

▪ Prima clasă de învățământ dual din județul Suceava.

▪ Participarea la activități sportive (Maratonul DHL, Winter Corporate
Games, etc).

www.rossmann.ro

http://www.letsdoitromania.ro/


Ambro SA. Știați că…?

Suntem cel mai mare angajator privat din județul Suceava?
650 de familii au un venit lunar sigur. 

Bugetul anual de formare depășește 100 000 Euro?
Fiecare angajat participă în medie la 20 ore de formare pe an.

www.rossmann.ro

Toți angajații beneficiază de asigurare de viață și în caz de accident?
Pentru că sănătatea și securitatea oamenilor este în centrul acțiunilor noastre 
zilnice. 

Femeile ocupă 1/3 din pozițiile de middle și top management din companie?
Colegele noastre reprezintă 30% din forța de muncă a companiei.  

Suntem cel mai mare reciclator de hârtie din România?
În 2016 am reciclat 132 477 tone de maculatură, adică >35% din total 
maculatură reciclată în România.  



Oportunități de Carieră – Inginer producție (Carton Ondulat)

www.rossmann.ro

Elaborezi și coordonezi proiecte de
modernizare, respectând limitele de timp
și de buget. Acorzi asistență tehnică
personalului de producție și participi activ
la achizițiile aferente proiectului.

Având studii superioare mecanice sau
electrice, ești expert în implementarea
5S/Kaizen/Lean Manufacturing. Ai
abilități dezvoltate de comunicare și lucru
în echipă și poți gestiona cu ușurință mai
multe proiecte în același timp.

Spiritul de echipă, simţul responsabilităţii
și rezultatele obținute îți vor permite să
evoluezi în cadrul Ambro sau al grupului
Rossmann România.



Oportunități de Carieră – Agent Comercial Intern

www.rossmann.ro

Pregătești oferte comerciale pentru
produse și servicii noi. Lansezi și urmărești
stadiul comenzilor până la livrarea lor
către client. Ești interfața dintre Ambro și
clienți și analizezi satisfacţia acestora.

Având studii superioare finalizate, ai
minim 2 ani experiență în activități
similare. Ai abilități dezvoltate de
comunicare și lucru în echipă și poți
gestiona cu ușurință mai mulți clienți în
același timp.

Spiritul de echipă, simţul responsabilităţii
și rezultatele obținute îți vor permite să
evoluezi în cadrul Ambro sau al grupului
Rossmann România.



Oportunități de Carieră – Inginer chimist (Hârtie)

www.rossmann.ro

Urmărești funcţionarea neîntreruptă şi în
condiţii de siguranţă şi eficienţă a mașinii
de hârtie. Stabilești măsuri pentru
eliminarea factorilor de risc din punct de
vedere al situaţiilor de urgenţă şi mediu.

Având studii tehnice, dispui de o
excelentă capacitate de organizare a
activității proprii și a echipei pe care o
coordonezi.

Spiritul de echipă, simţul responsabilităţii
și rezultatele obținute îți vor permite să
evoluezi în cadrul Ambro sau al grupului
Rossmann România.



Oportunități de Carieră – Inginer proiectant (Carton Ondulat)

www.rossmann.ro

Participi la studiul şi elaborarea ofertelor
tehnice pentru dezvoltarea de noi
produse și servicii. Proiectezi soluții de
ambalare optime, în termeni de eficiență
a utilajelor, cost și funcționalitate.

Având pregătire tehnică, dispui de o bună
stăpânire a programelor de proiectare și
design.

Gândirea creativă, inițiativa și rezultatele
obținute îți vor permite să evoluezi în
cadrul Ambro sau al grupului Rossmann
România.


