“S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează, la data de 29.03.2017 ora 10:00 la Baza de Tratament și Recuperare a
salariaților - Tierna, strada Valea Cernei (DN 67D), localitatea Băile Herculane, judetul Caraș-Severin, selecție (probă
practică) pentru ocuparea pe PERIOADĂ DETERMINATĂ, pe perioada suspendării contractului individual de muncă al
titularului de post, a postului de ospătar la Baza de tratament și recuperare – Serviciul Managementul Utilitatilor – SH
Hațeg.
Condițiile de participare obligatorii și de dorit la selecția pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului de
ospătar la Baza de tratament și recuperare – Serviciul Managementul Utilitatilor – SH Hațeg, sunt:
Condiţii obligatorii:
- Minim studii medii (liceu);
- Calificare în meseria de ospătar;
- Minim 1 an experientă în domeniu;
- Dedicare în lucrul cu clienții, spirit de observație, atenție la detalii, politețe, asumarea responsabilităților, atitudine
pozitivă;
- Abilități de comunicare și relaționare, amabilitate, toleranță, calm, rabdare, bună memorare a datelor și cifrelor,
rezistența la stres, disponibilitate la efort suplimentar, abilități de calcul matematic;
- Îndeplinește condițiile prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă al Hidroelectrica în vigoare și în Codul Etic
Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului
Etic Hidroelectrica în vigoare.
Condiții de dorit:
- Liceu profil alimentatie publică;
- Cursuri de perfectionare în domeniu;
- Cunoștințe de limbi străine: engleză, franceză/nivel mediu;
- Dorința de informare și perfecționare continuă.
DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII:
 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
 Cazier judiciar
DERULAREA SELECȚIEI:
Selecția pentru ocuparea postului de ospătar constă în probă practică.
Nota minimă la proba practică pentru angajare pe perioadă determinată pe postul de ospătar este 7,00.
Rezultatele selecției vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet si prin afișare la sediul sucursalei la
data de 31.03.2017.
MODALITATI DE INSCRIERE:
 Documentele necesare înscrierii se vor depune până în data de 28.03.2017, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane
și Comunicare din cadrul SH Hațeg.
 Tematica şi bibliografia pentru proba practică se obţin de la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH
Hațeg.
 Relaţii suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Hațeg la telefon nr.
0254/207.421.”

