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ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. ANGAJEAZĂ - INGINER CǍI FERATE, 

DRUMURI ŞI PODURI 

 

CANDIDATUL IDEAL 

 

- Studii superioare de specialitate; 

- Experiență de minimum 5 ani în domeniul construcțiilor podurilor; 

- Realizarea unui pod cu o valoare minimă de 50 de milioane de lei; 

- Capacitate de organizare; 

- Abilități de comunicare și lucru în echipă; 

- Abilităţi de interrelaţionare şi comunicare; 

- Perseverenţă în atingerea obiectivelor; 

- Cunoştinţe PC; 

- Capacitate de analiză și de sinteză; 

- Atenție la detalii și capacitate de a rezolva problemele; 

- Persoană dinamică, pro-activă, serioasă; 

- Spirit analitic și de observație, dinamism; 

 

DESCRIEREA JOBULUI:  

 

- Analizează rapoartele de cadastru, hărţi, desene, planuri de detaliu, fotografii aeriene şi alte 

date topografice sau geologice pentru elaborarea şi execuţia unor proiecte de construcţie a 

căilor ferate, drumurilor şi podurilor; 

-  Planifică şi proiectează sisteme şi structuri de transport sau hidraulice utilizând programe de 

design computerizat şi instrumente de desen tehnic.  

-  Testează soluri şi materiale pentru a determina gradul de adecvare şi rezistenţă a fundaţiilor, 

betonului, asfaltului sau oţelului; 

- Estimează cantităţile şi costul materialelor, echipamentului sau forţei de muncă pentru a 

determina fezabilitatea proiectului; 

-  Calculează gradul maxim de încărcare, debitul râurilor şi nivelul de rezistenţă a materialelor 

pentru a determina standardele de proiectare şi execuţie a podurilor, căilor ferate şi rutiere; 
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- Conduce sau participă la supravegherea dispunerii instalaţiilor şi stabilirea punctelor de 

referinţă, a treptelor şi ridicărilor topografice pentru desfăşurarea lucrărilor de construcţie; 

- Conduce şi organizează activitatea pe şantiere pentru efectuarea lucrărilor de construcţii şi 

reparaţii a căilor ferate, podurilor, drumurilor, canalelor şi sistemelor de îndiguire; 

- Supraveghează activitatea de construcţie şi reparaţii a căilor ferate, podurilor şi drumurilor 

conform graficelor de timp, planurilor, schiţelor şi specificaţiilor din proiectul de execuţie; 

- Asigură respectarea normelor tehnice, a tehnologiilor specifice la standardele de construcţie; 

- Întocmeşte, pe baza unor note şi criterii de fundamentare, planul centralizat de aprovizionare 

cu materiale şi scule a sectoarelor din subordine; 

- Urmăreşte consumul şi aprovizionarea ritmică cu materialele necesare; 

- Inspectează şantierul pentru a verifica progresul/evoluţia lucrărilor şi respectarea 

specificaţiilor din proiectul de execuţie şi a standardelor de siguranţă; 

- Efectuează instructaje periodice şi/sau zilnice privind normele de protecţie a muncii.; 

- Redactează şi prezintă rapoarte pentru ofertele de licitaţie, studii de impact asupra mediului 

ale diferitelor proiecte de construcţie, descrieri ale proprietăţii şi dreptului de circulaţie; 

- Colaborează cu alţi specialişti la realizarea proiectelor de construcţii şi reparaţii a căilor 

ferate, drumurilor, podurilor etc. 

 

SE OFERĂ 

- pachet salarial motivant corelat cu atingerea obiectivelor; 

- mediu de lucru dinamic și echipă competitivă; 

- oportunități de dezvoltare profesională și personală; 

 

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

registratura societății 

 

Nr. de telefon: 0754.031.616 

 

Termen limită pentru depunerea candidaturii:  

joi, 13.01.2022, ora 1400, sau până la ocuparea postului, dacă până la această dată nu există canidați 

sau aceștia nu corespund cu cerințele postului. 

mailto:resurseumane@algorithmresidential.ro
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Selecția se va face în baza cazierului judiciar și a documentelor în copie legalizată care să 

ateste studiile și experiența. 

 

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. 

 

 

 

 

  


