S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj din str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca,
județul Cluj, în data de 30.05.2018, ora 10:00, concurs pentru ocuparea a doua posturi de inginer – Serviciul Dezvoltare
- SH Cluj.
Principalele atributii /responsabilitati pentru postul de inginer (specialitatea: mecanic, electromecanic):
- organizează, controlează și răspunde de activitatea pe linie de achiziționare a echipamentelor mecanice, utilajelor
independente și dotări și recepția acestora, comunicarea activă pentru menținerea relațiilor de bună colaborare între
societate și furnizori sau alți clienți, precum și între departamentele din societate, alte proiecte finanțate din fonduri de
investiții ale societății, in afara proiectelor de retehnologizare și modernizare a centralelor hidroelectrice și a grupurilor
energetice;
-monitorizarea elaborării documentaţiilor privind perspectiva de dezvoltare în domeniul centralelor hidroelectrice,
eoliene, solare și a altor surse de energie corelat cu strategia de dezvoltare a societăţii comerciale, pentru proiectele
pentru care este desemnat;
- realizarea sintezei Proceselor-Verbale de recepție la obiectivele de investiții din cadrul Programului de Dezvoltare.
Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer (specialitatea: mecanic,
electromecanic) sunt:
Condiţii obligatorii:
- Studii superioare tehnice, specialitatea: mecanic, electromecanic;
-Minim 1 an experienta;
-Cunoştințe tehnice, teoretice și practice privind amenajările hidroenergetice;
-Cunoştințe economice privind activitatea de investiții in cadrul amenajarilor hidroenergetice;
-Cunoașterea, înțelegerea şi aplicarea conceptelor privind managementul proiectelor hidroenergetice;
-Cunoașterea legislației privind identificarea, promovarea, urmărirea realizării și recepția proiectelor;
-Cunoașterea legislației privind achizițiile publice, inclusiv avizarea, aprobarea și promovarea documentațiilor tehnicoeconomice aferente proiectelor;
-Cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel și PowerPoint) şi abilităţi privind utilizarea
Internetului, Intranetului şi a corespondenţei electronice ;
-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi /
Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.
Condiții de dorit:
- Masterat/cursuri postuniversitare în domeniul tehnic;
- Cursuri de perfecţionare în domeniul de activitate;
- Cursuri de Responsabil Tehnic cu Executia;
- Cunoaşterea şi utilizarea programului Primavera.
Principalele atributii /responsabilitati pentru postul de inginer (specialitatea: energetica, electrotehnica, automatizari,
electroenergetica, energetica industriala, electromecanica):
- organizează, controlează și răspunde de activitatea pe linie de achiziționare a echipamentelor electrice, utilajelor
independente și dotări și recepția acestora, comunicarea activă pentru menținerea relațiilor de bună colaborare între
societate și furnizori sau alți clienți, precum și între departamentele din societate, alte proiecte finanțate din fonduri de
investiții ale societății, in afara proiectelor de retehnologizare și modernizare a centralelor hidroelectrice și a grupurilor
energetice;
-monitorizarea elaborării documentaţiilor privind perspectiva de dezvoltare în domeniul centralelor hidroelectrice,
eoliene, solare și a altor surse de energie corelat cu strategia de dezvoltare a societăţii comerciale, pentru proiectele
pentru care este desemnat;
-realizarea sintezei Proceselor-Verbale de recepție la obiectivele de investiții din cadrul Programului de Dezvoltare.
Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer (specialitatea:
energetica,
electrotehnica,
automatizari,
electroenergetica,
energetica
industriala,
electromecanica)
sunt:

Condiţii obligatorii:
- Studii superioare tehnice, specialitatea: energetica, electrotehnica, automatizari, electroenergetica, energetica
industriala, electromecanica;
- Minim 1 an experienta;
- Cunoştințe tehnice, teoretice și practice privind amenajările hidroenergetice;
-Cunoştințe economice privind activitatea de investiții in cadrul amenajarilor hidroenergetice;
-Cunoașterea, înțelegerea şi aplicarea conceptelor privind managementul proiectelor hidroenergetice;
-Cunoașterea legislației privind identificarea, promovarea, urmărirea realizării și recepția proiectelor;
-Cunoașterea legislației privind achizițiile publice, inclusiv avizarea, aprobarea și promovarea documentațiilor tehnicoeconomice aferente proiectelor;
-Cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel și PowerPoint) şi abilităţi privind utilizarea
Internetului, Intranetului şi a corespondenţei electronice;
-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro-Despre noi /
Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.
Condiții de dorit:
- Masterat/cursuri postuniversitare în domeniul tehnic;
- Cursuri de perfecţionare în domeniul de activitate;
- Cursuri de Responsabil Tehnic cu Executia;
- Cunoaşterea şi utilizarea programului Primavera.
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
 Declaratia privind cerintele prevazute in Codul Etic Hidroelectrica, in vigoare
DERULAREA CONCURSULUI:
Concursul pentru ocuparea posturilor 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 posturile de inginer este 8,00.
Rezultatele concursului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet/e-mail si prin afișare la sediul
S.H. Cluj) in data de 05.06.2018.
MODALITATI DE INSCRIERE:
 Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 29.05.2018, ora 12:00, la Serviciul
Resurse Umane și Comunicare din cadrul S.H. Cluj.
 Relaţii suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul S.H. Cluj, la telefon
0264/207810.

