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ANUNŢ  RECRUTARE 

 
SC. Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti S.A., cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Splaiul Unirii 

nr.76, Corp A, etaj 1, Biroul nr.1, recrutează personal,  în vederea ocupării unui post de asistent analist, în cadrul  
Serviciului Registratură, Administrativ, Arhivă, pe durată determinată, cu normă întreagă. 
 

Cerinţele postului: 
• studii : superioare 
• 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; 
• Capacitate de lucru sub stres; 
• Capacitate de concentrare, analiză și sinteză; 
• Capacitate de concentrare pe realizarea mai multor sarcini simultan; 
• Capacitate de respectare a termenelor limită; 
Descrierea postului*: 

• Asigurarea suportului administrativ pentru serviciile operaționale (supraveghere lucrări de amenajare, 
aprovizionare, urmărirea derulării contractelor de întreținere, raportări diverse, asistență administrativă a 
angajaților); 

• Asigurarea comunicării cu alte organizații (curierat, relația cu furnizorii și alte instituții, organizare de 
acțiuni de protocol); 

• Să răspundă la toate solicitările venite din partea Directorului General pentru îndeplinirea unor sarcini 
conforme fișei postului si a regulamentului de ordine interioară al companiei;  

• Își  însușește prevederile reglementărilor specifice domeniului de activitate necesare exercitării 
atribuțiilor postului;  

• Aprovizionează cu obiecte de inventar, mijloace fixe (sisteme de calcul,imprimante,etc), rechizite, 
consumabile, materiale de întreţinere şi reparaţii, materiale curăţenie. 

•  Îndosariază și gestionează documentele administrative din cadrul Serviciului. 

•  Păstrează evidenţa mobilierului, a echipamentelor tehnică de calcul,  a valorilor materiale aflate în uz, 
respectiv a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din sediul companiei. 

*Atribuțiile sunt cu caracter general și vor fi completate cu atribuții şi responsabilităţi specifice postului. 
 

Candidaţii interesaţi pot depune  la sediul companiei până la data de 24.09.2021, ore 15,00, un Curriculum 
vitae  sau îl pot trimite pe adresa de email: office@cmesb.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. 
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              Nu vor fi luate în considerare candidaturile care nu vor îndeplini condiţiile minimale solicitate în 
specificaţiile postului. 
            Compania îşi rezervă dreptul de a testa competenţele declarate de către candidaţi. 

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

 
Director General        Întocmit 
Cristian ANTON      Serviciul Resurse Umane, Salarizare  

Cristina BĂRĂSCU – sef serviciu 
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