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SSRH Bistrița
ANUNŢ
Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. organizează concurs extern pentru ocuparea pe durată
nedeterminată a următoarelor posturi din cadrul Secției de Servicii și Reparații Hidroenergetice Bistrița:










1 post de electrician PRAM principal, pentru locul de muncă – Atelierul Reparatii Electrice-Formația
PRAM Bacău, cu adresa: Localitatea Lilieci, comuna Hemeiuș, județul Bacău, cu următoarele cerințe
minime:
- Scoală profesională;
- Calificare în meseria de electrician, electroenergetician, mecatronist;
- Apt lucru la înăltime și în instalații electrice de joasa tensiune și de înaltă tensiune;
- Minim nota 7 la proba scrisă și minim nota 6 la proba practică;
- Disponibilitate pentru deplasari pe întreg teritoriul tării;
- Societatea nu poate asigura locuință de serviciu.
1 post de electrician PRAM principal, pentru locul de muncă - Atelierul Reparatii Electrice-Formația
PRAM Stejaru, cu adresa: Localitatea Stejaru, comuna Pîngărați, județul Neamț, cu următoarele cerințe
minime:
- Scoală profesională;
- Calificare în meseria de electrician, electroenergetician, mecatronist;
- Apt lucru la înăltime și în instalații electrice de joasa tensiune și de înaltă tensiune;
- Minim nota 7 la proba scrisă și minim nota 6 la proba practică;
- Disponibilitate pentru deplasari pe întreg teritoriul tării;
- Societatea nu poate asigura locuință de serviciu.
1 post conducător auto grupa de autovehicule III-IV (conducător auto transport rutier de mărfuri) –
Coloana Auto, cu adresa: Localitatea Stejaru, comuna Pîngărați, județul Neamț, cu următoarele cerințe
minime:
- Scoală profesională;
- Permis conducere minim categoriile B,C,D, E;
- Atestate profesionale pentru transport mărfuri şi persoane;
- Apt lucru la înăltime;
- Minim nota 7 la proba scrisă și minim nota 7 la proba practică;
- Disponibilitate pentru deplasari pe întreg teritoriul tării;
- Societatea nu poate asigura locuință de serviciu.
1 post conducător auto grupa de autovehicule I-II (șoferi de autoturisme și camionete) pentru locul de
muncă – Coloana Auto, cu adresa: : Localitatea Stejaru, comuna Pîngărați, județul Neamț, cu următoarele
cerințe minime:
- Scoală profesională;
- Permis conducere minim categoriile B,C,D,E;
- Apt lucru la înăltime;
- Minim nota 7 la proba scrisă și minim nota 7 la proba practică;
- Disponibilitate pentru deplasari pe întreg teritoriul tării;
- Societatea nu poate asigura locuință de serviciu.
1 post de asistent manager – compartimentul Secretariat, cu adresa: Localitatea Piatra Neamț, județul
Neamț, cu următoarele cerințe minime:
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- Studii liceale;
- Experiență intr-un post similar constituie un avantaj;
- Minim nota 7 la proba scrisă și minim nota 7 la proba practică;
- Societatea nu poate asigura locuință de serviciu.
Informaţiile generale privind organizarea concursului:
Cererile de înscriere se depun în perioada 20.10-30.10.2020 în intervalul orar 08:00 – 16:00 la compartimentul
Resurse Umane din cadrul Secţiei de Servicii şi Reparaţii Hidroenergetice Bistrița, cu sediul în localitatea Piatra
Neamț, Str. Locotenent Drăghiescu nr. 2-4, judetul Neamț. Acestea vor fi însoţite de dosarul de înscriere care va
mai cuprinde:
- copie act de identitate;
- curriculum vitae;
- copie carnet de muncă (Raport Revisal) sau adeverinţă de vechime pentru dovada experienţei minime
solicitate, însoțite de orice document de atestare a experienței minime solicitată (ex. fisa de post,
recomandare, alte dovezi);
- acte de studii în copie;
- copie documente de atestare / certificat de calificare;
- adeverinţă medicală „apt de muncă” cu precizarea condițiilor de lucru la înălțime și în instalații electrice
de joasă și înaltă tensiune,după caz. Sunt acceptate și documente eliberate de medicul de familie sau orice
unitate medicală de specialitate, însă după susținerea examenului înainte de încheierea Contractului
Individual de Muncă se va efectua controlul medical de medicina muncii necesar la angajare, conform
dispozițiilor HG 355/2007;
- declaratie pe proprie raspundere cu privire la urmatoarele cerinte din Contractul Colectiv de Munca al
S.S.H. Hidroserv S.A.:
 cunoașterea limbii române și a acordului de a folosi limba română în cadrul sarcinilor și relațiilor
de serviciu;
 nu a avut contractul individual de muncă desfăcut pentru condamnări penale care le fac
incompatibile cu activitatea ce urmează a o desfăşura;
 nu este acţionar la firme înregistrate potrivit dispoziţiilor legale, a căror activitate propriu-zisă
intră în incompatibilitate cu activitatea specifică postului;
 nu au avut contractul individual de muncă desfăcut pentru abateri disciplinare, până la perioada
de radiere a deciziei de sancționare sau condamnări penale care le fac incompatibile cu activitatea
ce urmează a o desfăşura.
Pentru verificarea conformităţii, documentele în copie vor fi însoţite de documentele originale sau în copie
legalizată.
În momentul depunerii dosarului de înscriere, fiecărui candidat i se va aduce la cunoștinta sub semnătură,
tematica de concurs și bibliografia, precum și orice modificare ulterioară privind organizarea concursului.
Lista candidaţilor admişi pentru participarea la concurs va fi afişată la avizierul fiecărui punct de lucru din cadrul
Secției de Servicii și Reparații Hidroenergetice Bistrița, cel târziu până în data de 02.11.2020, ora 8:00.
Concursul va avea loc in data de 03.11.2020 astfel:
1. Proba practică la ora 9:00 la :
- Atelierul Reparații Electrice – Formația PRAM din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghiescu nr. 2-4,
județul Neamț, pentru posturile de electrician PRAM;
- Coloana auto din localitatea Stejaru, comuna Pîngărați, județul Neamț, pentru posturile de
conducători auto;
- Sediu SSRH Bistrița din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghiescu nr. 2-4, județul Neamț, pentru postul
de asistent manager;
2. Proba scrisă la ora 11:00 la sediul SSRH Bistrița din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghiescu nr. 2-4, județul
Neamț
Rezultatele se vor afişa la avizierul fiecărui punct de lucru din cadrul Secției de Servicii și Reparații
Hidroenergetice Bistrița și la sediul social al societății până în data de 03.11.2020, ora 16:00.
Contestaţiile, se vor depune la Secţia de Servicii şi Reparaţii Hidroenergetice Bistrița, cu sediul în localitatea
Piatra Neamț, Str. Locotenent Drăghiescu nr. 2-4, judetul Neamț în data de 04.11.2020 pană la ora 11:00 și se
vor soluționa în aceeași zi.
Rezultatele finale vor fi afişate în data de 04.11.2020 până la ora 16:00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0233206365 precum şi de la sediul Secţiei de Servicii şi Reparaţii
Hidroenergetice Bistrița – Compartiment Resurse Umane din localitatea Piatra Neamț, Str. Locotenent
Drăghiescu nr. 2-4, judetul Neamț.
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