SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII SA
SUCURSALA SALINA OCNA DEJ

ANUNȚ RECRUTARE

Salina Ocna Dej sucursală a Societății Naționale a Sării S.A - Salrom., cu sediul în Dej, str.
Salinei nr.6. având ca obiect de activitate extragerea, prepararea și comercializarea sării geme,
organizează concurs pentru ocuparea postului de:
Denumire Post: OPERATOR LA PREPARAREA MINEREURILOR ( 12 posturi )
Structura organizatorică în cadrul căreia se află postul vacant: Sector Preparare / Direcția
Producție / Sucursala Salina Ocna Dej.
Durata: nedeterminată
Cerințele Postului:
 Nivelul studiilor – minim Scoala Profesionala;
Competențe generale: compatibil cu lucrul in echipa, bună pregătire profesională, integru,
disciplinat, sa respecte instrucţiunile verbale şi scrise.
Responsabilitățile principale ale postului:
-În vederea exercitării funcţiei sale, operatorul preparare din cadrul Sectorului Preparare are
sarcina de a verifica , la intrarea in schimb locul de munca si utilajul , din punct de vedere tehnic
înainte de pornire.
-Are obligaţia să execute toate operaţiile conform instrucţiunilor de lucru pentru pornirea
,funcţionarea şi oprirea utilajului pe care il deserveste .
-Urmăreşte încadrarea stricta in normele de consum aprobate , pentru secţia in care
lucrează .
-Urmăreşte menţinerea în bună stare de funcţionare a cailor de acces.
-Predă locul de munca curat şi cu utilajele in buna stare de funcţionare .
-Întocmeşte şi ţine la zi rapoartele şi evidenţele stabilite de conducătorul ierarhic.
-Raportează şefului ierarhic ( şef rampă , maistru , sef schimb ) problemele a căror
rezolvare il depăşeşte .
-Predarea - primirea locului de muncă se va face in conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu
respectarea procedurilor din cadrul sectorului .
-Urmăreşte să nu fie depăşită capacitatea utilajului pe care-l deserveşte.
-Urmăreşte regimul de funcţionare a
motoarelor, reductoarelor, cuplajelor hidraulice,
lagărelor, tamburilor şi rolelor.
-Urmăreşte îndepărtarea materialului căzut de pe fluxul de transport.
-In caz de avarie , opreste utilajul si instiinteaza imediat maistrul sau seful de schimb.
-Intervenţia la utilajul pe care-l deserveşte este permisă numai după oprirea lui,blocarea
întrerupătoarelor de pornire şi afişarea plăcuţelor avertizoare NU CUPLAŢI SE LUCREAZĂ.

-Reglarea utilajelor deservite se va face conform Instrucţiunilor de lucru şi protecţia muncii pentru
fiecare utilaj în parte.
-Contribuie la realizarea producţiei la parametrii calitativi şi cantitativi solicitati de seful de schimb
.
-Face propuneri pentru dotarea locului de munca cu cele necesare desfasurarii in bune conditii a
activitatii .
-Respecta si indeplineste toate ordinele primite pe cale ierarhica .
Documente necesare înscrierii la concurs:
- Cerere de participare la concurs
- CV
- Copii după acte de studii
- Fisa de aptitudini de la un medic de medicina muncii care să acopere cerințele din Fișa factorilor
de risc profesional inclusiv lucrul la înălțime (-se ridică de la Salina Ocna Dej)
Concursul va consta din proba scrisa si interviu.
Candidaturile se vor depune la:
Sediul Sucursalei Salina Ocna Dej din strada Salinei nr. 6 zilnic intre orele 10.00-12.00 până la data
de 15.07.2020, ora 12.00.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0264/213206, interior 6161.
Vor participa la concurs doar candidaţii care îndeplinesc condiţiile stabilite în anunţ și care vor fi
selectați de către comisia de concurs.
Data şi locul desfăşurării concursului : 20.07.2020 ora 9.00 la sediul sucursalei din strada Salinei
nr.6 proba scrisa, iar interviul ulterior în funcție de numărul de candidați.

