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Nr.957/ 14.10.2021 

ANUNȚ DE ANGAJARE  

      

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.  cu sediul în Mediaş, Aleea Comandor D. Moraru, nr.19, recrutează: 

 

ELECTRICIAN de întreținere și reparații 

 Nr posturi:  2   

 Locații: Mediaș - Stația de Tratare a Apei, str. Stadionului FN   și 

     Stația de Epurare,  str. Rora Mare. 

Cerinţele posturilor: 

 Studii medii de specialitate (liceu/şcoală  profesională/curs de calificare); 

 Cunoştinţe tehnice specifice privind controlul, diagnosticarea şi repararea instalaţiilor electrice, 

proceduri de lucru şi ordinea de execuţie a acestora, tipuri şi parametri funcţionali ai utilajelor, 

instalațiilor electrice și dispozitivelor specifice unităţii; 

 Analizează și înțelege schițele/desenele de execuție; 

 Abilități de a lucra în echipă, de a îndeplini sarcini diferite și complexe alaturi de colegi, implicare în 

activități solicitante și disponibilitate la program de lucru în ture; 

 Reprezintă avantaj experiența în domeniu; 

 

Responsabilități principale: 

 Verifică starea de funcţionare în parametrii optimi a tuturor instalaţiilor şi echipamentelor electrice şi 

ia măsuri urgente de rezolvare a problemelor apărute; 

 Efectuează întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor, echipamentelor și a motoarelor electrice din cadrul 

Stațiilor; 

 Menține în stare de curățenie toate echipamentele, utilajele și instalațiile electrice, a zonelor de 

protecție sanitară cu regim sever; 

 

 

Vă așteptăm la sediul societății din Mediaș, Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr.19, Biroul 

Resurse Umane,  pentru a completa  și depune o cerere tip,  împreună cu următoarele documente:  

1. carte de identitate 

2. diploma/certificat absolvire  liceu/ şcoală profesională/curs calificare - profil electromecanic/electric 

3. carnetul de muncă/ documente care atestă vechimea pentru perioada de după 01.01.2011  

4. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate 

 

Modalitate de selecție: interviu și evaluare cunoștințe profesionale specifice 

 

Candidații  selectați ce îndeplinesc cerințele, vor fi contactați și invitați la interviu. 

Relații  suplimentare  la telefon 0269-845919,  Biroul  Resurse Umane.  

 

Director General, 

        Munteanu Ioan 


