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CANDIDATUL IDEAL 

- Studii tehnice superioare în domeniul ingineriei; 

- Experiență în utilizare/ mentenanță instalații de încălzire, apă/ canal și aer comprimat; 

- Cunoștințe bune de operare PC (MS Office);  

- Persoană cu inițiativă, capabilă să rezolve problemele apărute în derularea activității; 

- Capacitatea de a lucra organizat cu termene limită; 

- Orientare spre rezutate și dorință de perfecționare, bun organizator, adaptabil la mediu de 

lucru în echipă; 

 

SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI 

- urmărește execuția lucrărilor din punct de vedere cantitativ și calitativ; 

- respectă termenele de execuție pe șantierele sau punctele de lucru ce i-au fost repartizate; 

- organizează lucrările conform graficelor de execuție în șantierele repartizate;  

- verifică planurile de execuție și propune soluții constructive pentru rezolvarea lor; 

- urmărește detaliile de proiectare și documentația tehnică pentru lucrările din șantierele 

repartizate; 

- întocmește acte pentru cartea tehnică construcției; 

- întocmește atașamente, situațiile de lucrări, rapoartele de lucru, procesele verbale și orice 

alte documentații cu caractere tehnice; 

- urmărește ca aprovizionarea cu materiale comandate să se facă la timp și verifică existență 

documentelor de calitate; 

- coordonează activitatea subordonaților proprii de pe șantiere; 

- planifică și organizează execuția lucrărilor, verifică realizarea lucrărilor, respectarea 

ordinii de execuție stabilită, stadiul lucrarilor și încadrarea în termenele de execuție; 

- cunoaște și aplică tehnologia din construcții; 

 

 ABILITĂȚI/APTITUDINI 

- Capacitatea de a lucra concomitent la mai multe proiecte; 

- Capacitatea de prioritizare; 

- Rigurozitate și atenție pentru detalii; 

- Persoană activă, responsabilă, foarte bine organizată, orientată către obținerea de 

rezultate; 

- Foarte bune cunoștințe tehnice; 

- Capacitate de analiză și de sinteză. 

 



SE OFERĂ 

- Pachet salarial atractiv; 

- Bonuri de masă; 

- Mediu de lucru plăcut într-o echipă dinamică. 

 

DEPUNERE CANDIDATURĂ 

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

fizic la registratura societății până vineri, 17.12.2021, ora 0900. 

- dacă până la această data nu se depun candidaturi, anunțul de recrutare rămâne valabil 

până la ocuparea postului. 

 

Termen limită pentru depunerea candidaturii:  

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. 

mailto:resurseumane@algorithmresidential.ro

