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 ANUNȚ 

S.C. TRANSGEX S.A. angajează: 
- Responsabil de mediu

Cerințe  :
- Studii superioare în domeniul - protecția mediului 

    - altă specialitate tehnică înrudită și curs responsabil de mediu
- Cunostinte de specialitate foarte bune
- Cunoștințe de operare PC: Word, Excel, Power Point 
Constituie avantaj - Permis de conducere cat. B

       - cunoștințe standarde: SR EN ISO14001, SRISO 45001, SR EN ISO 9001, 
Competențe necesare ocupării postului:
- Monitorizare și propunere de imbunatățire a activității legate de mediu;
-  Întocmire documentație în  vederea obținerii/revizuirii/prelungirii autorizațiilor,  acordurilor,  avizelor  din
domeniul protectiei mediului,  si  de gospodarire a apelor,  pentru toate obiectivele societății,  necesare pentru
desfasurarea activității. 
- Întocmire declarații Administratia Fondului pentru Mediu
- Monitorizare deșeuri la obiectivele unde are loc colectarea acestora
- Asigură realizarea  măsurilor stabilite de inspectorii  de la AN Apele  Romane  și Garda de Mediu  în cazul
controlului 
-  Urmărirea chimismului apelor  geotermale prin analize anuale/ tratarea apelor geotermale  cu inhibitori  de
crustă
- Asigurarea chimicalelor specifice fluidului de foraj, funcție de operația care urmează a se efectua (foraj sonda,
interventii)
Responsabilități  :
- Răspunde de corectitudinea, legalitatea şi necesitatea lucrărilor efectuate.
- Cunoaște legislatia in vigoare in domeniul mediului si a apelor romane
- Asigură aplicarea corectă a procedurilor operaționale de supraveghere și a operațiunilor de mediu, respectiv 
cele reglementate de Apele Romane

Cv-urile  se  pot  depune pe  adresa  de  e-mail:  resurseumane@transgex.ro  sau la
adresa S.C. TRANSGEX S.A. - Mun. Oradea str. V. Alecsandri nr.2 

Relații suplimentare la Biroul Resurse Umane, telefon fix 0259/431965 sau telefon
mobil 0730099346
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