
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. ANGAJEAZĂ ȘEF BIROU MECANIZARE 

 

CANDIDATUL IDEAL 

- Experiență de minimum 2 ani; 

- Capacitate de organizare; 

- Motivare şi de coordonare a unui colectiv; 

- Abilități de comunicare și lucru în echipă; 

- Abilităţi de interrelaţionare şi comunicare; 

- Perseverenţă în atingerea obiectivelor; 

- Cunoştinţe PC; 

- Capacitate de analiză și de sinteză; 

- Autodisciplină, perseverență, dorință de progres; 

- Atenție la detalii și capacitate de a rezolva problemele; 

- Persoană dinamică, pro-activă, serioasă; 

- Spirit analitic și de observație, dinamism; 

 

DESCRIEREA JOBULUI: 

- Răspunde de starea tehnică a auto-utilajelor și instalațiilor mecanice, întocmind planul 

de revizii periodice; 

- Asigură necesarul  de  carburanți, lubrefianți,  piese  de  schimb și  alte materiale  

necesare  parcului  din  dotare; 

- Răspunde de legalitatea tuturor transporturilor efectuare cu mijloace auto din dotare; 

- Întocmește lunar situațiile consumurilor de materiale; 

- Se preocupă de repararea auto-utilajelor de import la unitățile specializate în acest sens; 

- Urmărște și verifică fișele de lucru (foaie de parcurs) pentru toate utilajele și vehiculele 

societății; 

- Răspunde de  coordonarea,   îndrumarea   și   controlul   activitătii   districtului   si   de   

repartizarea sarcinilor ce urmează a fi îndeplinite de angajații compartimentului 

funcțional;  

- Răspunde de respectarea disciplinei si de buna desfășurare  a activitătilor în cadrul   

compartimentului funcțional pe care îl coordonează; 



- Efectuează instructajul de protectia muncii și PSI pentru persoanele din subordine pe 

care îl consemnează în fișele de protecția muncii și PSI ca și în registrul special conform 

metodologiei în vigoare; 

 

SE OFERĂ 

- Pachet salarial atractiv; 

- Bonuri de masă; 

- Mediu de lucru plăcut într-o echipă dinamică. 

 

CV-urile se trimit la adresa de mail: resurseumane@algorithmresidential.ro 

Nr. de telefon: 0754.031.616 

 

Termen limită pentru depunerea candidaturii:  

miercuri, 29.09.2021, ora 1700. 

Selecția se va face în baza documentelor în copie legalizată care să ateste experiența și 

a cazierului judiciar. 

Trimiterea CV-ului reprezintă acordul dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal în scopul implicării în procesul de recrutare și angajare.  

În cazul în care nu sunteți selectat, CV-ul va rămâne în baza noastră de date pentru a va 

putea contacta în eventualitatea unei alte oportunități de colaborare. 
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