ANUNȚ DE ANGAJARE
DESCRIEREA POSTULUI
DENUMIREA POSTULUI:
CERINȚELE POSTULUI
NIVEL DE STUDII:
VÂRSTĂ:
EXPERIENŢĂ:
CERINŢE SPECIFICE:

LĂCĂTUȘ MENTENANȚĂ ȘI SUPRAVEGHERE TRASEU

−
−
−
−
−
−
−
−
−

medii tehnice/profesionale/generale/curs de calificare
minim 18 ani
minim 1 an în domeniu de activitate
cunoștințe și experiență în domeniul de activitate
cu examinare medicală
cunoașterea legislației specifice domeniului de activitate
capacitate de comunicare și de a lucra în echipă
corectitudine și loialitate față de societate și în relațiile de muncă și sociale
spirit de inițiativă, flexibilitate
spirit de ordine și disciplină
comportament etic/integritate
preocupare pentru îmbunătățirea nivelului profesional individual

CONDIȚII DE MUNCĂ:

− obișnuite, muncă individuală și muncă în echipă
− deplasări interne pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu

CUNOŞTINŢE:

-

legislația de specialitate, legislația muncii și de mediu a Republicii Moldova, SSM,
regulile, instrucțiunile și alte documente normative în domeniul securității industriale
regulile de utilizare a echipamentelor individuale de protecție
documentația de proiect și deviz, cerințele normelor tehnice, condițiile tehnice de
realizarea lucrărilor și de dare în exploatare
cerințele de calitate și tehnologie la îndeplinirea lucrărilor de construcție-montare
semnalizarea industrială
tehnologia întreținerii și reparării rețelelor de gaze
fișa postului

ABILITĂŢI:

-

profesionale practice și teoretice, de comunicare, mobilizare operativă, de utilizare
corectă a uneltelor de muncă, să execute ușor și bine operațiile de muncă, atenţie,
îndemânare

ATITUDINI/COMPORTAMENTE:

-

responsabilitate, respect faţă de oameni, disciplină, rezistență la efort şi stres,
tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, flexibilitate, spirit de
echipă, adaptabilitate la situaţii noi

OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ INDIVIDUALE
1. Supravegherea permanentă a instalațiilor din zona sa de lucru și asigurarea funcționării corespunzătoare și
continue a acestora, în conformitate cu prevederile instrucțiunilor de lucru aplicabile.
2. Implicare permanentă și rapiditate în identificarea, comunicarea corespunzătoare și soluționarea eventualelor
anomalii sau incidente apărute în instalațiile tehnologice aferente obiectivului supravegheat.
3. Capacitatea de adaptare la tehnologii noi și gestionarea responsabilă a resurselor alocate.
4. Îndeplinirea corectă a sarcinilor de lucru în conformitate cu Constituția RM, Legea cu privire la securitatea
industrială a obiectelor industrial periculoase, Legea cu privire la gaze, Legea cu privire la transportul prin
conducte magistrale, Legea cu privire la calitatea în construcții, alte documente normative din domeniu, norme
şi reguli de exploatare în siguranţă a obiectelor industriale periculoase.
Documente ce urmează a fi prezentate
• Cerere pentru participare la concurs (fomă liberă);
• Copia buletinului de identitate;
• Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau
specializare;
• Curriculum vitae (CV).
Data și ora desfășurării concursului:
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