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Nr:2240/16.03.2021 
 

ANUNT  RECRUTARE 
 

SC. Compania Municipală Energetica Bucureşti S.A.,  cu sediul din Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, etaj 

1 Bucuresti Sector 4, recrutează personal,  în vederea ocupări pe durată determinată de 6 (şase) luni,  a 
unui post de inginer  din cadrul  Secţiei Infrastructură . 
 

Cerinţele postului: 
 Sudii superioare tehnice- spacializare instalatii în constructii; 
 Cunoaşterea în detaliu a pachetului Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, OutlookExpress), 

Navigare Internet; 
 Capacitate de organizare şi planificare a activităţilor curente; 
 Personalitate dinamică, comunicativă, organizată, analitică; 
 Loialitate şi confidenţialitate; 
 Alte cerințe specifice postului 

Descrierea postului: 

 Verifică , conform legii, existenţa documentelor justificative, care atestă că lucrarile au fost 

executate, bunurile au fost livrate; 
 Analizează periodic, împreună cu proiectanţii şi şefii de şantier, stadiul fizic al lucrărilor pe 

şantier şi existenţa calităţii lor, conform prescripţiilor tehnice; 
 Elaborează documentele constatatoare primare şi finale privind îndeplinirea obligaţiilor 

contractuale; 
 Întocmeşte cartea tehnică a construcţiei, conform reglementărilor în vigoare. 

 

Candidaţii interesaţi pot depune  la sediul companiei până la data de 18.03.2021 un Curriculum 
vitae  sau îl pot trimite pe adresa de email: office@energeticaservicii.ro sau 
cristina.barascu@cmeb.com.ro. 

Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la un interviu, a cărui dată va fi stabilită de comun  acord 
cu aceştia. 

 Toate CV-urile vor fi analizate cu obiectivitate şi în deplină confidenţialitate. 

             Nu vor fi luate în considerare candidaturile care nu vor îndeplini condiţiile minimale solicitate în 
cerinţele  postului. 

           Compania îşi rezervă dreptul de a testa competenţele declarate de către candidaţi.  

Informatii la telefon : 0728121056 – Serviciul Resurse Umane, Salarizare. 

DIRECTOR GENERAL     
Ardenel Vasile     SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE,  

Florentina Cristea – specialist resurse umane 
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