S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul societăţii din B-dul. Ion Mihalache, Nr.15-17, etajele 11-14, Sector
1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea a 13 posturi vacante, astfel:
- în data de 18.07.2017 ora 10:00 – proba scrisă și tot în data de 18.07.2017 – proba practică, pentru posturile de
electrician si operator CHE-mp;
- în data de 19.07.2017 ora 10:00 – proba scrisă și tot în data de 19.07.2017 – proba practică, pentru posturile de
mașinist;
respectiv pentru urmatoarele posturi:
9 POSTURI DE ELECTRICIAN/OPERATOR CHE-mp:
- 2 posturi de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ CHE la CHE Zavideni - CHE Dragasani, punct de lucru CHE Zavideni - Secția
Exploatare Vâlcea Sud - SH Rm. Vâlcea;
- 1 post de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ CHE la CHE Calimănești - CHE Dăești, punct de lucru CHE Dăești - Secția Exploatare
Vâlcea Nord - SH Rm. Vâlcea;
- 1 post de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ CHE la CHE Bacău – Secția Exploatare Bacău – UHE Bacău - SH Bistrița;
- 1 post de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ CHE la CHE Bucecea – CHE Rogojești – punct de lucru CHE Bucecea – Secția
Exploatare Bistrița - SH Bistrița;
- 1 post de ELECTRICIAN LA SERVICII INTERNE GRUP (PROPRII ȘI GENERALE) la Baraj Zervești – CHE Ruieni – Secția
Exploatare Bistra-Poiana Mărului – UHE Caransebeș – SH Hațeg;
- 1 post de ELECTRICIAN EXPLOATARE INSTALAȚII ELECTRICE BARAJ la Baraj Poneasca – Atelier Exploatare CernaBelareca – UHE Caransebeș – SH Hațeg;
- 1 post de ELECTRICIAN EXPLOATARE INSTALAȚII ELECTRICE BARAJ la Captări secundare – Secția Exploatare BistraPoiana Mărului – UHE Caransebeș – SH Hațeg;
- 1 post de OPERATOR CHE-mp la CHEmp Sinaia II – Formația Exploatare Prahova – Secția Exploatare Ialomița – UHE
Câmpulung – SH Curtea de Argeș.
Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de electrician/operator CHE-mp
sunt:
Condiţii obligatorii:
-Minim absolvent de scoală profesională;
-Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice;
-Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
-Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
-Cunostinte privind legislatia SSM si SU in domeniu;
-Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
-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:
-Absolvent studii medii (liceu, şcoală de maiştri);
-Cursuri de perfectionare in domeniul energetic;
-Minim 1 an experiență în domeniul energetic.
4 POSTURI DE MAȘINIST:
- 1 post de MAȘINIST LA INSTALAȚII DE TURBINE HIDRO la CHE Poiana Teiului – Secția Exploatare Stejaru – UHE Dimitrie
Leonida – SH Bistrița;
- 1 post de MASINIST LA INSTALAȚII HIDROTEHNICE LA BARAJE la CHE Călimănești – CHE Movileni – punct de lucru CHE
Movileni – Secția Exploatare Siret – UHE Bacău - SH Bistrița;
- 1 post de MASINIST LA INSTALAȚII HIDROTEHNICE LA BARAJE la CHEmp Sinaia II – Formația Exploatare Prahova –
Secția Exploatare Ialomița – UHE Câmpulung – SH Curtea de Argeș;
- 1 post de MAȘINIST LA INSTALAȚII HIDROTEHNICE LA CAPTĂRI SECUNDARE la Exploatare Intretinere Captari Secundare
Nord Pompaj - Atelier Exploatare Intreţinere Captari Secundare – UHE Dorin Pavel - SH Rm. Vâlcea.

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de masinist sunt:
Condiţii obligatorii:
-Minim absolvent de şcoală profesională;
-Calificare/ curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje;
-Cunoştinţe privind echipamentele şi instalaţiile energetice;
-Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;
-Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
-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:
-Absolvent studii medii (liceu, şcoala de maiştri);
-Cursuri de perfectionare in domeniul energetic;
-Minim 1 an experiență în domeniul energetic.
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
 Cazier judiciar
DERULAREA CONCURSULUI:
Concursul pentru ocuparea posturilor de electrician/operator CHE-mp/mașinist constă în:
 Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 Probă practică – pondere 30% din nota finală
Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.
Nota minimă pentru angajare pe posturile de electrician/operator CHE-mp/mașinist este 7,00.
Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.
Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet si prin afișare la sediul
sucursalelor) la data de 24.07.2017.
MODALITATI DE INSCRIERE:
 Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 14.07.2017, orele 12:00 la sediul central
al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Direcţia Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizaţională sau la Serviciile
Resurse Umane și Comunicare din cadrul sucursalelor.
 Tematica şi bibliografia pentru concurs se obţin de la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Direcţia
Resurse Umane – Serviciul Dezvoltare Organizaţională sau de la sediile sucursalelor de la Serviciile Resurse Umane
și Comunicare.
 Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81 - Serviciul Dezvoltare Organizationala - Direcția
Resurse Umane - Executiv sau de la Serviciile Resurse Umane și Comunicare din cadrul sucursalelor: 0233/207.185
– S.H. BISTRIȚA, 0248/507.241 – S.H. CURTEA DE ARGEȘ, 0254/207.421 – SH HATEG, 0250/805.115 – SH RAMNICU
VALCEA.

