
Ce salarii se câștigă în Sport & Wellness

eJobs index salarial 



331.519 salarii introduse până în prezent 

în Salario, comparatorul de salarii marca eJobs 
România

Cel mai mare salariu introdus 
               în Sport & Wellness

16.800 LEI net

Business Development Manager

Cele mai multe salarii din Sport 
& Wellness au fost introduse de

antrenorii sportivi, 
cu 15% dintre intrări

Orașul pentru care s-au 
introdus cele mai multe salarii în 

Sport & Wellness:

București 



Pozițiile  cu cele mai 
mici salarii medii 
nete din Sport & 
Wellness

Pozițiile cu cele mai 
mari salarii medii 
nete din Sport & 
Wellness

Director Adminstrativ: 11.000 lei
Director Financiar: 10.500 lei 
Contabil-șef: 7.090 lei 
PR Manager: 6.500 lei
Director Tehnic: 6.300 lei

Kinetoterapeut: 2.400 lei
Social media specialist: 2.200 lei 
Instructor fitness: 2.000 lei 
Recepționer: 2.000 lei 
Asistent nutriționist: 2.000 lei



Orașele cu cele mai mari salarii 
medii nete din Sport & Wellness

Orașele cu cele mai mici 
salarii medii nete din 
Sport & Wellness

București: 3.000 lei
Constanța: 3.000 lei
Timișoara: 2.700 lei
Cluj-Napoca: 2.600 lei
Oradea: 2.530 lei

Galati

Bucuresti

Focșani

Alba-Iulia

Oradea

București

Timișoara

Zalău

Constanța

Cluj-Napoca

Botoșani

Focșani: 2.000 lei
Fălticeni: 2.000 lei
Alba-Iulia: 1.850 lei
Botoșani: 1.774 lei
Zalău: 1.500 lei

Fălticeni



Distribuția salariilor medii nete 
din Sport & Wellness introduse 
până în prezent în Salario

Raluca Dumitra, 
Head of Marketing 
eJobs România 

“ Zona de sport & wellness a fost una extrem de afectată în perioada pandemiei, având în 
vedere că o lungă perioadă de timp sălile de fitness și centrele destinate activităților 
conexe au fost închise sau au funcționat la capacitate redusă. Companiile însă au găsit 
soluții și și-au mutat activitățile în online, acolo unde a fost posibil. Cele mai mari salarii din 
domeniu sunt câștigate de persoanele care ocupă poziții de conducere și de cele din 
departamente ca financiar-contabil sau marketing. Pe platforma eJobs.ro, în acest 
moment, sunt disponibile peste 500 de joburi.” 
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https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/sport---frumusete

