S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează în data de 31.10.2018, ora 10:00 la Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul
Basarabilor, Nr.82-84, Mun.Curtea de Argeş, Jud.Argeş, interviu pentru ocuparea pe durata vacantǎrii temporare a
postului pe duratǎ de 6 luni cu posibilitate de prelungire, a postului de inginer de sistem la Biroul Aplicaţii Industriale
/Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii - SH Curtea de Argeş prin RECRUTARE INTERNĂ şi EXTERNĂ:
Principalele atributii/ responsabilitati ale postului :
- Analiza, proiectarea, implementarea, exploatare si administrarea infrastructurii sistemelor informatice si
telecomunicaţii ale sucursalei
Condițiile de participare obligatorii la interviul pentru ocuparea postului de inginer de sistem sunt:
- Studii superioare tehnice, Facultatea de Automatică ṣi Calculatoare, Electronică, Electrotehnica;
- Minim 3 ani de lucru ȋn sisteme comunicaţii ṣi informatice (EMS si SCADA) comparabile cu cele existente la sucursala SH
Curtea de Argeṣ;
- Cunoaṣterea foarte bună a arhitecturii hardware ṣi a componentelor sistemelor de calcul;
- Cunoaṣterea foarte bună a echipamentelor de reţea (switch-uri, hub-uri, cablare structurată, etc.);
- Cunoaṣterea foarte bună a reţelelor TCP/IP;
- Cunoaṣterea foarte bună a echipamentelor periferice (imprimante, invertoare, surse UPS, etc.);
- Cunoaṣterea foarte bună a sistemelor de operare folosite (probleme legate de instalare ṣi configurare): Windows
XP/Vista/W7/W8; LINUX; WINDOWS 2000/2003/2008/2012 SERVER;
- Cunoaṣterea foarte bună a echipamentelor de telecomunicaţii;
- Cunoaṣterea echipamentelor de achiziţie de date de proces;
- Cunoaṣterea metodelor de depanare a echipamentelor de tehnică de calcul
- Cunoaṣterea tehnologiilor INTERNET ṣi INTRANET;
- Capacitate de instalare ṣi configurare a aplicaţiilor conform cerinţelor de funcţionare a acestora;
- Cunoṣtinte de baze de date ṣi SQL;
- Cunoaṣterea unui limbaj de programare;
- Cunoṣtinţe bune ȋn domeniul achiziţiei de date;
- Utilizarea programelor de arhivare (ARJ, ZIP, RAR, etc.);
- Utilizarea programelor antivirus;
- Utilizarea foarte bună a programelor de tip office: MS Office;
- Utilizare reţea INTERNET (poṣta electronica, transfer fisiere, chat, cautare, vizualizare, pagini WEB, etc.)
- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi /
Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.
Condițiile de dorit la interviul pentru ocuparea postului de inginer de sistem sunt :
- Certificari in domeniul IT&C, automatizǎri
DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:
 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 INTERVIULUI:
Interviul pentru ocuparea postului de inginer de sistem va avea pondere de 100% din nota finalǎ, pentru angajarea pe
duratǎ determinatǎ.
Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer de sistem este 8,00.
Rezultatele interviului vor fi comunicate (pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin afișare la sediul SH Curtea de
Argeş, prin e-mail sau telefonic) în data de 02.11.2018.

MODALITATI DE INSCRIERE:
Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 29.10.2018, ora 12:00, la Serviciul Resurse
Umane şi Comunicare/Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş.
Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241 de la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul S.H.
CURTEA DE ARGEȘ.

