S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Societatii din B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17,
etajele 10-15, sector 1, Bucuresti, in data de 16.04.2019, ora 10:00, concurs pentru ocuparea pe
perioada nedeterminata a unui post de inginer (profil electroenergetica, echipamente si sisteme
hidroenergetice, energetica, hidroenergetica, electromecanica, electrotehnica, electric) – Serviciul
Retehnologizare– SH Ramnicu Valcea.
Principalele responsabilitati ale postului de inginer sunt :
-Elaborare documentaţii necesare lucrarilor de modernizare/retehnologizare;
-Urmărirea execuţiei lucrărilor de modernizare/retehnologizare la instalaţiile electroenergetice care se
desfăşoară în cadrul SH Rm. Vâlcea;
-Urmarirea comportării pe perioada de garanţie a instalaţiilor care au fost modernizate/retehnologizate.
Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer la
Serviciul Retehnologizare sunt:
Condiţii obligatorii:
-Studii superioare tehnice; profil electroenergetica, echipamente si sisteme hidroenergetice, energetica,
hidroenergetica, electromecanica, electrotehnica, electric;
-Calificare de Manager de proiect; Diriginte de santier sau RTE domeniul instalatii electrice;
-Minim 5 ani in activitate cu specific energetic /electric;
-Cunoasterea amenajarilor hidroenergetice din administrarea S.H. Ramnicu Valcea;
- Cunoaşterea reglementărilor, prescripţiilor şi regulamentelor privind urmărirea, realizarea şi recepţia
lucrărilor de retehnologizare la instalatiile/ echipamentele din cadrul centralelor hidroelectrice;
- Cunoaşterea regulamentelor şi prescripţiilor energetice privind exploatarea echipamentelor si
instalaţiilor din amenajarile hidroelectrice;
- Cunoasterea reglementarilor legale in domeniu;
- Cunostinte operare PC;
- Indeplineste conditiile prevazute in Codul Etic Hidroelectrica in vigoare (www.hidroelectrica.ro –Despre
noi/ Guvernanta corporativa) – declaratie conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.
Condiții de dorit:
- Permis de conducere categoria B;
- Minim 5 ani in activitatea de proiectare cu specific energetic/ electric;
- Ascultare, integritate profesională, flexibilitate, creativitate, obiectivitate, dinamism, prezenta de spirit;

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:
 Fişă de înscriere
 Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 Copia CI
 Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din
REVISAL
 CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel
puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare
DERULAREA CONCURSULUI:
Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 Interviu – pondere 30% din nota finală;
Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.
Nota minimă pentru angajare pe postul de inginer este 8,00.
Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul SH Ramnicu Valcea /prin publicare pe
site-ul societatii/pe intranet-ul societatii/prin e-mail sau telefonic in data de 23.04.2019.
MODALITATI DE INSCRIERE:
 Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 12.04.2019, orele
12:00 la Serviciul Resurse Umane si Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Ramnicu
Valcea sau la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. – Departamentul Resurse Umane –
Serviciul Dezvoltare Organizationala.
 Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.117 sau 021/303.25.81.

