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COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA      
SERVICII BUCUREȘTI S.A. 
CIF: 41268559, J40/7921/2019 
Cont RON la Banca Transilvania 
RO03 BTRL RONCRT0509728201 

 

Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, 

mezanin și etaj 1, Sector 4, București 

Email: office@cmesb.ro 

Website: www.energeticaservicii.ro 

 

Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

Nr:10098/12.10.2021 
 

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 referent, în cadrul  Biroului 
Marketing, pe durată determinată. 

 

Cerinţele postului: 
• studii : medii  
• Experienţă în comunicare: minim 3 (trei ) ani  
• 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; 

 

Descrierea postului*: 
-Participă la elaborarea de analize de impact pentru soluţiile de dezvoltare propuse; 
-Gestionează informaţiile şi documentele Biroului de Marketing; 
- Realizează rapoarte privind activităţile de marketing alocate; 
- Participă la efectuarea de analize de piaţă pentru produsele, serviciile şi  lucrările Companiei; 
- Participă la elaborarea analizei furnizorilor; 
- Culege, prin studii de piaţă, informaţii necesare activităţii de marketing; 
- Participă la târguri şi expoziţii de specialitate etc. 

*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 14.10.2021, ora 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. 
 

              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 Barascu – sef serviciu 
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