S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Porţile de Fier din str. I.G. Bibicescu, nr. 2,
Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinţi, în data de 18.06.2018 ora 10:00, concurs pentru ocuparea postului de inginer
în cadrul Serviciului UCCH şi Mentenanţă Construcţii - SH Porţile de Fier.
Responsabilităţile principale ale postului de inginer sunt:
- Asigurarea intervenţiilor asupra construcţiilor hidrotehnice;
- Întocmirea documentaţiilor tehnico-economice care nu necesită proiectare pentru realizarea intervenţiilor asupra
construcţiilor hidrotehnice;
- Programarea, lansarea şi urmărirea ca responsabil de contract/comandă a lucrărilor de mentenanţă construcţii
conform reglementărilor legale.
Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de INGINER sunt:
Condiţii obligatorii:
- Studii superioare, profil: construcţii hidrotehnice, construcţii civile-industriale;
- Minim 5 ani experienta în activitatea de execuţie sau mentenanţă construcţii;
- Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice,
instrucţiunile tehnice interne;
- Cunoaşterea legislaţiei, reglementărilor, prescripţiilor şi regulamentelor privind urmărirea, realizarea şi recepţia
lucrărilor de mentenanţă la construcţiile din amenajările hidroenergetice;
- Cunoştinţe referitoare la legislaţia în domeniu privind:
• achiziţiile publice de bunuri şi servicii;
• calitatea şi recepţia lucrărilor de reparaţii şi montaj;
• întocmirea devizelor de lucrări de C+M;
• securitatea muncii, apărare împotriva incendiilor, situaţii de urgenţă, protecţia mediului.
- Cunoştinţe operare PC (MS Office, WinDocDeviz);
- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/
Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.
Condiţii de dorit:
- Master/cursuri postuniversitare în domeniu tehnic;
- Cursuri de perfecţionare în domeniul activitaţii desfăsurate;
- Diriginte de şantier-construcţii hidrotehnice,categoria de importanţă B;
- Cunoştinţe de limba engleză (termeni tehnici legaţi de domeniul de activitate).
DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII 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 e-mail sau telefonic, prin postare pe intranet, pe site-ul Hidroelectrica si
prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier) în data de 22.06.2018.

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:
Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 14.06.2018, ora 12:00, la Serviciul Resurse
Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.
Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308608.

