S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistrita din str. Lt Draghiescu nr. 13, Piatra
Neamt, județul Neamt, la data de 18.06.2018 ora 12:00, interviu pentru ocuparea pe durată determinată a postului de
inginer in cadrul Serviciului Dezvoltare – SH Bistrita.
Responsabilitati principale:
- Planificarea, corelarea si urmarirea activitatii de dezvoltare a sucursalei, prevazuta in strategia de dezvoltare a
Hidroelectrica SA;
-Realizeaza activitati legate de contractarea , derularea , monitorizarea, tratarea discontinuitatilor si receptia
obiectivelor de investitii ale societatii.
Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de inginer sunt:
Condiţii obligatorii:
- Studii superioare tehnice;
- Specialitatea: mecanica, electromecanica;
- Experienta minim 1 an în domeniul tehnic;
- Cunostinte tehnice de specialitate;
- Cunoştințe tehnice si economice privind activitatea de investiții publice;
- Cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, și PowerPoint), şi abilităţi privind utilizarea
Internetului, Intranetului şi a corespondenţei electronice;
- Cunostinte privind organizarea activitatii companiei;
- 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:
- Cursuri de management de proiect;
- Experienta profesionala 3 ani in domeniul hidrotehnic;
- Viziune de ansamblu asupra activitatii de dezvoltare/ investitii;
- Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională – limba engleză, nivel mediu
DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII:
 Fişă de înscriere
 Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 Copia CI
 Copie dupa carnetul de munca si/sau adeverintele care atesta vechimea in munca/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
 Adeverinta de la medicul de familie care sa ateste starea de sanatate
 Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare
DERULAREA INTERVIULUI:
Interviul pentru ocuparea postului de inginer va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata
determinata.
Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00.
Rezultatele interviului vor fi comunicate (pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin afișare la sediul S.H. Bistrita,
prin e-mail sau telefonic) in data de 21.06.2018.
MODALITATI DE INSCRIERE:
 Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 15.06.2018, ora 12:00, la Biroul Resurse
Umane și Comunicare din cadrul SH Bistrita.
 Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

