ANUNȚ INTERN / EXTERN - RECRUTARE
Pentru asigurarea numărului optim de personal din cadrul Centrului de Exploatare Slobozia (Admiteri,
control, recepții lucrării - cu punctul de lucru la stația electrică Gura Ialomiței) – Unitatea Teritorială de
Transport București, am demarat selecția externă / internă pentru ocuparea unui post pe durată
nedeterminată de:

“INGINER”
Responsabilități:
Urmăreşte și participă la recepția lucrărilor efectuate în stația Gura Ialomiței din cadrul CE Slobozia.
Participă la activitatea de planificare, programare și pregătire a lucrărilor ( RT, RC, RK ) pentru
echipamentele din stația Gura Ialomiței și urmăreşte executarea lor.
 Efectuează controale la echipamentele din stația Gura Ialomiței din cadrul CE Slobozia, urmăreşte
calitatea lucrărilor executate și starea tehnică a acestora, stabilind măsuri în consecință.
 Participă la lichidarea avariilor și incidentelor din stația Gura Ialomiței din cadrul CE Slobozia, analizează
cauzele, propunând măsuri pentru evitarea în viitor a acestora.
 Urmăreşte executarea și organizează recepția obiectivelor de investiții care vor fi preluate și puse în
funcțiune conform reglementărilor în vigoare pentru echipamentele din stația Gura Ialomiței din cadrul CE
Slobozia.
 Primeşte zilnic comenzile interne întocmite de personalul executantului pentru lucrările efectuate în staţia
Gura Ialomiței.
 Verifică documentele primite conform procedurii operaționale cod STB-03.02 în vigoare.
Cerințe:
 Nivel studii: S/ECTS+M/ECTS tehnice în domeniul inginerie energetică/electrică.
 Cunoștințe necesare postului - cunoașterea legislației în domeniu
 Operare PC (WORD, EXCEL,etc).
 Abilități de comunicare:
- capacitate de relaționare și comunicare,
- capacitate de analiză, sinteză și negociere.
 Alte abilități:
disponibilitate pentru deplasări,
disponibilitate pentru preluarea unor sarcini suplimentare fișei postului,
capacitatea de a primi, analiza, asimila și optimiza informații, spirit de initiativa, loialitate,
autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă,
rezistentă la stres.



Informații generale:
Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să
transmiteți până la data de 17.05.2021, la Serviciul Resurse Umane – cu punct de lucru la UTT București – DRU,
în atenția doamnei Marieta BÎRA (pe adresa de email marieta.bira@transelectrica.ro), următoarele documente:
 CV actualizat (format Europass) care prezintă concret evoluţia carierei profesionale, performanțele în
activitate, precum şi datele personale;
 Carte de identitate (copie);
 Acte /diplome care atestă studiile finalizate/specializările cerute pentru ocuparea postului - în copie
legalizată (pentru conformitate de prezentat documentele în original);
 Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, din care să rezulte dacă candidatul este apt din
punct de vedere al sănătății pentru a-și desfășura activitatea pe postul vacant pentru care s-a înscris (în
original);
 carnetului de muncă (după caz), în copie, completat și închis la data de 01.01.2011, sau adeverință
salariat – pentru dovada vechimii în muncă / continuare activitate, de la locurile de muncă deținute
ulterior datei de 01.01.2011, conținând informații până la momentul înscrierii la selecție (după caz).
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După analizarea documentelor depuse on-line, ulterior perioadei de depunere a acestora, dacă este cazul,
candidaţii selecționați se vor prezenta la sediul din Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A, sector 1, SRU - cu punct lucru la
UTT București - DRU pentru completarea formularelor: cerere de înscriere, declaraţie și acord privind prelucrarea
datelor cu caracter personal și se va pune la dispoziția acestora, Tematica şi Bibliografia aferentă, în vederea
aplicării metodelor de selecţie.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 021.201.62.30.
Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile
transmise (prin email) până la data menționată și care respectă cerințele postului referitoare la studii și
experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare).
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