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Compania Municipală  
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Nr:…../……………………………. 
 

ANUNT  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 ocupări, unui post de şef serviciu, în 
cadrul  Serviciului Control şi Cost Control, pe durată determinată (6 luni). 
 

Cerinţele postului: 
• studii : superioare – profil economic 
• Experienţa: minim 6 (şase) luni şi 1 (un) an în funcţii de conducere  
• Cunoaşterea în detaliu a pachetului Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook 

Express, Navigare Internet); 
• Capacitate de organizare şi planificare a activităţilor curente; 
• Competenţe  în planificarea, controlul și raportarea performanței economice; 
• Personalitate dinamică, comunicativă, organizată, analitică; 

Descrierea postului: 
- efectuează controlul activităților și operațiunilor desfăşurate de către toate compartimentele companiei, 

în timpul și după finalizarea lor, pentru stabilirea realității, necesității, oportunității, gradului de realizare a 
conformității cu legislația aplicabilă și a dispozițiilor interne ale conducerii și pentru analiza eficienței, eficacității 
și economicității, cu  respectarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Companiei, Regulamentul Intern  
și alte prevederi legale; 

- întreprinde demersuri de verificare, în conformitate cu prevederile OG. 119/1999 cu modificările și 
completările ulterioare, atribuțiile prevăzute în ROf-ul Companiei și Regulamentul Intern; 

- Elaborează analize cost/venit; 
- Urmărește realizarea măsurilor consemnate în actele de control, după aprobarea/vizarea acestora către 

conducerea societății; 
- Gestionează documentele confidențiale prevăzute în Regulamentul Intern la nivelul Companiei 

Municipale Energetica Servicii București și aprobarea multiplicării acestora; 
 

Candidaţii interesaţi pot depune  la sediul companiei până la data de 10.09.2021, ora 15,00,  un 
Curriculum vitae  sau îl pot trimite pe adresa de email: office@energeticaservicii.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 
specificaţiile postului. 
            Compania îşi rezervă dreptul de a testa competenţele declarate de către candidaţi. 

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

 

Director General 
Cristian ANTON     SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE,  

Cristina BĂRĂSCU – sef serviciu 
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