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 29.01.2019, ora 10:00, concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului de
inginer la Serviciul Dezvoltare din cadrul S.H. Ramnicu Valcea.
Principalele responsabilitati ale postului de inginer sunt:
- Organizeaza, controleaza si raspunde de activitatea pe linie de achizitionare a echipamentelor electrice, utilajelor
independente, dotari si receptia acestora, comunicarea activa pentru mentinerea relatiilor de buna colaborare intre
societate si furnizori sau alti clienti, precum si intre departamentele din societate, alte proiecte finantate din fonduri de
investitii ale societatii, in afara proiectelor de retehnologizare si modernizare a centralelor hidroenergetice si a
grupurilor energetice.
-Monitorizarea elaborarii documentatiilor privind perspectiva de dezvoltare in domeniul centralelor hidroelectrice,
eoliene, solare si a altor surse de energie corelat cu strategia de dezvoltare a societatii comerciale pentru proiectele
pentru care este desemnat.
-Realizarea sintezei a Proceselor –Verbale de receptie la obiectivele de investitii in cadrul Programului de Dezvoltare.
Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer la Serviciul Dezvoltare
sunt:
Condiţii obligatorii:
-Studii superioare tehnice - specialitatea automatizari;
-Minim 5 ani vechime în munca;
-Cunostinte tehnice, teoretice si practice privind amenajarile hidroenergetice din administrarea S.H. Ramnicu Valcea;
-Cunostinte tehnice si economice privind activitatea de investitii in cadrul amenajarilor hidroenergetice;
-Cunoasterea legislatiei privind identificarea, promovarea, urmarirea realizarii si receptia proiectelor;
- Cunoasterea legislatiei privind achizitiile publice, inclusiv avizarea, aprobarea si promovarea documentatiilor tehnicoeconomice aferente proiectelor;
-Cunoasterea, intelegerea si aplicarea conceptelor privind managementul proiectelor hidroenergetice;
-Cunostinte privind organizarea activitatii companiei;
-Cunoasterea si utilizarea instrumentelor Microsoft Office( Word, Excel si Power Point), ERP-SAP si abilitati privind
utilizarea internetului, intranetului si a corespondentei electronice;
-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:
-Masterat in domeniu;
-Cursuri de perfecţionare în domeniul de activitate;
-Cunoasterea limbii engleze –minim nivel mediu sau a altei limbi straine de circulatie internationala;
-Viziune de ansamblu asupra activitatii de investitii;
-Permis de conducere categoria B.
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/intranet/prin email sau telefonic in data de 01.02.2019.
MODALITATI DE INSCRIERE:
 Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 23.01.2019, 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.

