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ANUNT  RECRUTARE   

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

nr.76, Corp A, etaj 1, conform Regulamentului de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante, recrutează 
personal -  specialitatea IT networking, respectiv inginer IT , în vederea angajării pe durată determinată cu timp 
parţial, personal necesar în cadrul  Serviciului Administrare şi Operare Obiective pentru configurarea reţelei de 
comunicaţii voce-date  din Arena Naţională: 

 
Cerinţele postului : 
Studii: superioare universitare de licenţă sau echivalente absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în profilul/specializarea : 
Calificări:certificate in domeniu IT  
Experienţă în în specialitate/domeniul IT – minim 3 ani  
Cerinţe specifice: 
Cunoştinţe şi abilităţi specifice:  

• Cunoștințe avansate de instalare, administrare și configurare stații de lucru Windows;  

• Cunoștințe networking (înțelegerea protocoalelor de rețea, cunoștințe despre instalarea, 
configurarea, administrarea şi monitorizarea elementelor active de rețea, cunoștințe privind gestiunea 
elementelor pasive de rețea, cunoștințe despre serviciile de rețea); 

 
Descrierea posturilor:* 
✓ Verificare integrală a configuratiei retelei si a tuturor echipamentelor. 
✓ Pentru echipamentele noi care s-au instalat in anul 2020 (2 x Cisco Firepower si 2 x Cisco 9300) e necesara 

verificarea si/sau refacerea configuratiei. 
✓ Achizitionarea de echipamente de legatura (SFP, Patchuri fibra) si configurarea switchurilor noi astfel incat 

legatura cu switchurile vecine sa fie directa si prin fibra optica. 
✓ Refacerea configuratiei pentru echipamente nou instalate. 
✓ Update firmware switchuri la ultima versiune sau la o versiune mai stabila. 
✓ Reconfigurarea si punere in functiune timeserver. 
✓ Detectare probleme IPTV si remediere 
✓ Monitorizare in permanenta a tuturor echipamentelor active, cu interventie in caz de avarie, dupa ce 

reteaua este configurata si stabila. 
*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 13.10.2022, ora 15.00,  un Curriculum 
vitae  sau îl pot trimite pe adresa de email: office@cmesb.ro, însoţit de documentele care  atestă studiile absolvite 
si experienţa profesională. 

 

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

 

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

 

CV-urile depuse se înaintează, de către Serviciul Resurse Umane Salarizare şi Formare Profesională,  
Şefului direct al locului de muncă şi Directorului General Adjunct Tehnic Operaţional , în vederea selectării 
candidaţilor ce îndeplinesc condiţiile specifice pentru inginer  IT networking. 
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 Toate CV-urile vor fi analizate cu obiectivitate şi în deplină confidenţialitate. 
 

Recrutarea şi selecţia de personal se va face pe bază de CV-uri şi interviu, conform Regulamentului de 
ocupare posturi vacante şi temporar vacante, aprobat la nivel de Companie. 
 
            Compania îşi rezervă dreptul de a testa competenţele declarate de către candidaţi. 

 

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

 
Director General 
        

   Întocmit 
       Serviciul Resurse Umane, Salarizare 

 şi Formare Profesională 
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