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NR______/_______________ 

 

ANUNŢ 

 
 SC APA TARNAVEI MARI SA Mediaş – organizează concurs pentru ocuparea 

postului vacant de Inginer din cadrul Departament Tehnic-Dezvoltare, 

 

Cerinţele Postului 

 Studii superioare tehnice de lungă durată, finalizate ( Inginer Construcţii/ Instalaţii 

pentru Construcții) 

 Experiență în domeniu, minim 3 ani; 

 Cunoştinte solide teoretice şi practice;  

 Rezistenta la sarcini repetitive şi stres;  

 Abilităţi coordonare, planificare şi organizare; 

 Sociabilitate şi spirit de echipa; 

 Cunoştințe de operare PC: Microsoft Office,(Word,Excel), Autodesk Map-Autocad. 

 Constituie avantaj: diriginte șantier, responsabil tehnic cu execuția 

 

Descrierea postului 

 Supravegherea, controlul și coordonarea lucrărilor de construcții în vederea respectării 

standardelor de calitate conform caietului de sarcini, a tuturor normelor tehnice și a 

prevederilor legale; 

 Participarea la toate fazele determinante care se efectuează pe șantier; 

 Urmărirea și verificarea costurilor pe proiect; 

 Elaborarea și analiza procedurile și soluțiilor tehnice precum și graficul de execuție; 

 Verificarea din punct de vedere cantitativ și calitativ a lucrărilor executate; 

 Elaborarea și redactarea documentelor și rapoartelor solicitate de superiori ierarhici; 

 Gestionarea și intretinerea informațiilor obținute în desfășurarea activitatii proprii, 

precum si administrarea documentatiei; 

 

Dosarul trebuie sa cuprindă urmatoarele documente:  

 cerere de înscriere  

 curriculum vitae în format european 

 copie CI  

 diploma de studii (copie)  



 documente care sa ateste specializari şi certificări suplimentare relevante pentru 

prezentul concurs  

 copie după Carnetul de Muncă sau alte acte doveditoare pentru vechimea în muncă 

 adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt de muncă. 

 Cazier judiciar 

*Nu au dreptul să participle la concurs persoanele asupra cărora instanța a pronunțat 

interdicția de exercitare a profesiei temporar sau definitiv; 

 

 Dosarele se vor depune până cel târziu în data de 10.11.2017 

 

 Informații suplimentare despre modul de organizare al concursului, tematica și 

bibliografia se pot obține la tel.0269841425, interior 123 
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