
E.ON recrutează pentru una dintre companiile sale, Delgaz Grid, cel mai mare distribuitor de gaze naturale şi
electricitate din jumătatea de Nord a României; Departament: Formaţia Operativă de Lucru, Locaţia: Cluj-
Napoca

Şef Formaţie Operativă de Lucru -Cluj-Napoca

Responsabilităţi

Coordonează activitatea formației de lucru în scopul deservirii clienţilor companiei
privind distribuţia de gaze naturale şi asigurarea siguranţei în exploatarea si
mentenanţa sistemelor de distribuţie gaze naturale
Trasează  sarcinile zilnice de serviciu pentru personalul din subordine; verifică
personalul din subordine privind modul de realizare a sarcinilor zilnice; asigură
dotarea personalului din subordine cu materiale, scule, dispozitive şi echipament de
protecţie;
Răspunde de:

Colectarea datelor referitoare la consumul tehnologic, conform Metodologiei de
calcul al consumului tehnologic din sistemele de distribuţie a gazelor naturale,
pentru toate defectele cu scăpări de gaze, pentru umplerea obiectivelor sistemului
de distribuţie, pentru creşterea presiunii în sistemele de distribuţie, pentru
incidentele tehnice, din zona de responsabilitate;
Verificarea şi păstrarea datelor şi documentelor referitoare la consumul
tehnologic, astfel încât acestea să fie complete şi corecte;

Monitorizează activitatea de intervenţie în sistemul de distribuţie şi la instalaţiile de
utilizare, ca urmare a reclamaţiilor clientilor;
Întocmeşte documentaţia aferentă desfăşurării activităţii personalului de intervenţii
(programare personal, ordine de serviciu, pontaje colective şi individuale, dispoziţii
consemn la domiciliu);
Întocmeşte rapoarte, statistici specifice;
Monitorizează modul de colaborare al subordonaţilor cu structurile implicate în
gestionarea reclamaţiilor tehnice în zona sa de acţiune (Call Center, Dispecerat Gaz);
Face propuneri pentru lucrările de înlocuire, modernizări de obiective/conducte în
zona de responsabilitate;
Verifică starea aparatelor de măsură şi control, încadrarea acestora în normele
metrologice în vigoare şi a standardelor stabilite de companie;
Colaborează cu personalul din cadrul structurii de Management Măsură a companiei,
în vederea achiziţionării de aparate de măsură şi control care să se încadreze în
normele metrologice în vigoare şi a standardelor stabilite de companie şi casării
acestora la nivel local;
Coordonează măsurătorile gradului de odorizare a gazelor naturale precum şi
activitatea de prelevare probe de gaz în vederea efectuării de analize cromatografice;
Asigură dezvoltarea şi conducerea personalului din subordine, implementarea
politicilor de personal, stabilirea obiectivelor şi evaluarea
competenţelor/performanţei angajaţilor din subordine, precum şi gestionarea tuturor
documentelor ce derivă din management.

Cerinţe

Educaţie necesară:

Studii superioare tehnice;

Sumar
Nr. de referinţă: 91281

Durata contractului: Permanent

Timpul de lucru: Normă
întreagă

Preferabil de la data
de:

20.08.2018

Anunţul expiră la data
de:

10.07.2018

Salariu: Conform
politicii
salariale

Mai multe despre E.ON:
E.ON este o companie internaţională
privată de energie. Cei 40.000 de
angajaţi situaţi în 13 ţări lucrează
zilnic la inovaţii tehnice şi soluţii
pentru clienţi uşor utilizabile în
vederea unei noi lumi energetice. Ca
primă companie energetică din
Europa ne focusăm prin cele trei arii
business, reţele energetice, energii
regenerabile şi soluţii clienţi în mod
consecvent asupra energiei viitorului.

Aplicație:
Dacă sunteți interesat să aplicaţi, vă
rugăm să faceţi acest lucru prin
intermediul site-ului nostru de
cariere:
www.eon.com/careers



Experienţă practică necesară:

Minim 3 ani în domeniul distribuţiei gazelor naturale şi experienţă în coordonarea de
personal - constituie avantaj;

Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţie:

Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale;  

Cunoştinţe IT:

Pachetul Microsoft Office;

Alte cerinţe:

Deţinerea autorizaţiei ANRE minim gr. EGD, EGIU;
Abilităţi de coordonare, gândire strategică, perspectivă şi obiective;
Permis de conducere categoria B;
Disponibilitate de adaptare a programului de lucru la cerinţele postului.

Ce oferim

Pachet salarial atractiv;
Bonus de performanţă;
Tichete de masă;
Asigurare privată de sănătate;
Pensie facultativă;
Prima de vacanţă.

E.ON se angajează să asigure egalitatea de șanse și promovează în mod activ diversitatea,
egalitatea și flexibilitatea.

Your energy shapes the future
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