ANUNT ANGAJARE
INGINER GEODEZ/TOPOGRAF
Societatea Prospectiuni are disponibile un numar de 4 posturi de Inginer Geodez/Topograf.
Descrierea postului
•
•
•
•
•
•
•

executa si urmăreste lucrarile de trasare si marcare a profilelor seismice;
participa la intocmirea proiectului lucrarilor topografice din zonele de lucru;
recunoaste, deschide si trasează in teren profilele seismic;e;
organizează activitatea echipei de lucru in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului de
productie, conform proiectului tehnic si dispozitiilor primite de la seful de brigada;
in timpul trasării profilelor, in limita posibilitătilor, culege informatii privitoare la proprietarii de
terenuri;
intocmeste pichetajul profilulu;
descarca in calculator datele înregistrate in aparatura topografica, introduce in calculator datele
din caietele de teren, efectueaza corecturile si salveaza datele pentru prelucrarea lor ulterioara.

Cerinte
•
•
•
•
•
•
•

studii superioare;
capacitate de organizare si comunicare, spirit de echipa;
cunoasterea limbii engleze constituie un avantaj
cunoasterea aparaturii topografice;
carnet conducere - categoria B
cunostinte de operare PC;
disponibilitate pentru munca in teren cu program 20 zile calendaristice lucrate urmate de 10 zile
calendaristice libere.

Activitatea se desfasoara in Bucuresti la sediul social din Strada Coralilor nr.20C, Sector 1 iar programul
de lucru este de 8 (opt) ore/zi, de luni pana vineri.
Deplasarile in teren se vor face in zona de lucru care in momentul de fata este distribuita pe raza judetului
Dambovita, mai exact in localitatile: Cornatelu, Nucet, Branistea, Costesti, Titu, Salcioara, Babeni,
Dobra, Lunguletu si Racari.
In cazul deplasarilor in teren, programul de lucru este de 20 de zile lucrate continuu urmate de 10 zile
libere.
Beneficii:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pachet salarial atractiv;
asigurarea cazarii si a mesei pe durata celor 20 de zile lucrate in teren;
diurna in valoare de 50 lei/zi lucrata sau tichete de masa in situatia in care activitatea se desfasoara la sediul
social;
pe perioada celor 20 de zile lucratoare programul de lucru va fi de 10 ore/zi, angajatul urmand a fi platit in
raport cu timpul lucrat (pentru un program complet de lucru se poate ajunge la un castig suplimentar de
25%);
prima de vacanta;
prima de Paste si Craciun in valoare de 500 lei net;
posibilitatea de a obtine alte prime/bonusuri in functie de activitatea desfasurata;
dotarea cu echipament de lucru adecvat;
asigurarea controlului medical periodic de medicina a muncii;
desfasurarea activitatii intr-un mediu de lucru profesionist alaturi de personal cu o vasta experienta in
domeniu.

In situatia in care corespundeti cerintelor postului si sunteti intersati in ocuparea acestuia, va rugam frumos sa
contactati pe doamna Duica Ramona Dorina, Sef Serviciu Resurse Umane, la numarul de telefon: 0729 889 474.

Va multumim!

