
 
 

 

Ofertă angajare 
 

 TEHNICIAN ELECTROENERGETICIAN SPECIALIST 

 

Profilul activităţii: 

Întreţinere sisteme de suport (alimentare, climatizare, acces), elemente de securitate pentru 
echipamente. 
Regimul de lucru în ture : 12/24. 

Profilul candidatului: 

Absolvent al învăţământului liceal de specialitate, al învăţământului liceal şi curs de specialitate, 
absolvent studii medii şi şcoală profesională în specialitatea electro-energetician. Atestarea ANRE 
reprezintă un avantaj. 
Persoană dinamică, capabilă să facă performanţă în echipă. 

Beneficii: 

 post full-time, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată (90 zile perioadă de 
probă) 

 mediu de lucru atractiv, adaptat dinamicii evoluției tehnologiei IT 

 alte beneficii acordate conform Contractului Colectiv de Muncă 

Atribuții:  

 Supraveghează funcţionarea normală a echipamentelor şi instalaţiilor auxiliare: 
 Instalaţiile de alimentare cu energie electrică: Punctul TRAFO, Tablourile de distribuţie, Grupul 

Electrogen, Circuitele de 380 V; 220 V; 24 V, bateriile de acumulatori şi iluminatul de siguranţă. 
 Instalaţiile de distribuţie a apei şi a energiei termice: instalaţie hidrofor, pompe, hidrant, reţea 

de termoficare. 
 Instalaţiile de avertizare şi stingerea incendiilor. 
 Instalaţiile de climatizare. 
 Instalaţii sistem acces. 

 Execută operaţiile prevăzute în “Instrucţiile de intervenţie“ specifice fiecărui eveniment apărut la 
instalaţiile din supraveghere. 

 Execută reviziile şi reparaţiile planificate la echipamentele şi instalaţiile auxiliare enumerate mai 
sus. 

 Execută lucrări de reparaţii la piesele şi subansamblurile defecte ale echipamentelor şi instalaţiilor.  

 Anunţă în scris şi telefonic firma de service despre defecţiunile instalaţiilor din responsabilitatea 
sa, ce nu pot fi remediate prin mijloace proprii,  conform contractului de service încheiat. 

 Supraveghează depanarea sau trimite la depanare echipamentele şi subansamblurile  defecte 
conform contractului de service. 

 Asigură gestiunea materialelor, pieselor de schimb, a subansamblurilor, aparatelor, instrumentelor 
şi sculelor din dotare, a documentaţiei tehnice. 

Sunt necesare cunoștințe de: 
 Instalații electrice de joasă tensiune la consumator 

 Dimensionarea instalațiilor electrice 

 Aparate pentru instalațiile de joasă tensiune 

 Tablouri de distribuție 

 Aparate de masură și control 

 Scheme electrice de distribuție a energiei electrice 

 Instalații de curenți slabi 

 Receptoare de forță (mașini electrice) 

 Relee și automatizări simple 

 Instalații de lumină și forță 

 Stații și posturi de transformare 

 Instalații de protecție a clădirilor și a liniilor aeriene de joasă tensiune 

 Acționări 
C.V.-ul şi scrisoarea de intenţie se vor transmite pe adresa de email: recrutare@infofer.ro 
Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 021.223.27.78/ 0374.670.670 int.1504/1525 
http://www.infofer.ro 
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