
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: Șef Atelier Suprafață 
Structura organizatorică în cadrul căreia se află postul vacant: Serviciu Tehnic– Direcția Tehnică / 
Sucursala Salina Ocna Dej. 
Durata: nedeterminată  
Cerințele Postului:  

• Nivelul studiilor – studii superioare de specialitate ( mecanic, electric, instalații, 
electromecanic ),  
 • Experiența minimă în profesie  – 1  an  

• Cunoștințele de specialitate necesare – tehnice ( mecanic, electric, instalații, 
electromecanic ) 
  • Competențele generale  -  capacitate intelectuală, bine pregătit profesional, capacitate de 

planificare, organizare şi finalizare, analizarea şi evaluarea informaţiilor, planificarea şi organizarea 

de operaţii şi activităţi, respectarea instrucţiunilor verbale şi scrise. 

 • Competențele organizaționale – capacitate de planificare, organizare şi finalizare, asumarea 

de responsabilităţi, aptitudini de comunicare, acordarea de consultanţă şi consiliere 

 • Cunoștințe operare PC . 
Responsabilitățile principale ale postului vacant sunt : 

- participă la stabilirea de sarcini concrete pentru formaţiile atelierului suprafata, urmărind 
realizarea lor; 

- verifică zilnic rapoartele de tură ale formaţilor de lucru, împreună cu şeful serviciului tehnic 
şi şefii formaţiilor participă la stabilirea activitatăţii pentru ziua respectivă; 

- participă la elaborarea de instrucţiuni privind desfăşurarea activităţii de întreţinere şi 
reparaţii, în profil mecanic şi electric. 

- analizează accidentele tehnice apărute la maşini, utilaje şi linii tehnologice, luând imediat 
măsuri necesare şi raportând ierarhic cele întâmplate. 

- participă la realizarea programului de revizii şi reparaţii, cu respectarea normativelor tehnice 
în domeniu. 

- participă la întocmirea programului anual şi necesarului de piese de schimb, materiale şi 
utilităţi, necesare activităţii atelierelor. 

- participă la elaborarea de programe de lucru pentru toate lucrările prevăzute precum şi 
condiţiile de desfăşurare. 

- propune utilajele care urmează să fie scoase din funcţiune (cu durata de serviciu normată, 
expirată) precum şi cele care prezintă un grad avansat de uzura fizică şi moral. 

- participă la întocmirea documentaţiei necesare pentru mijloacele fixe aprobate la casare 
urmărind recuperarea şi valorificarea deşeurilor rezultate. 

- participă la actualizarea ori de câte ori este necesar a programului de revizii şi reparaţii, 
aprobate prin programul anual de exploatare. 

- informează zilnic şeful serviciului tehnic despre hotărârile luate şi activitatea desfăşurată în  
cadrul atelierului suprafata.   



- participă la organizarea şi la asigurarea executării reparaţiilor la maşini , utilaje, instalaţii şi 
păstrează înregistrările corespunzătoare. 

- participă la elaborarea şi verifică procedurile operaţionale şi instrucţiunile de lucru care 
reglementează activităţile desfăşurate de personalul din subordine. 

- participa împreună cu şeful serviciului tehnic la calificarea şi instruirea corespunzătoare a 
personalului din subordine. 

 - păstrează şi înregistrează rezultatele lunare ale executării lucrărilor de revizii şi reparaţii. 
- respectă prevederile documentelor sistemului de management integrat calitate / mediu / 

SSM/SA aplicabile  in  Salina Ocna Dej,  a cerințelor legale si de reglementare ; 

 
Concursul va consta din urmatoarele etape: 

- proba scrisa 
- interviu  

Documentele necesare înscrierii la concurs:  
- CV-ul  
- scrisoarea de intenție 
- acte studii,  
- fisa de aptitudini de la un medic de medicina muncii care să acopere cerințele din Fișa 

factorilor de risc profesional (-se ridică de la Salina Ocna Dej)  
- extras  REVISAL  -  acte doveditoare privind experienta in profesie/ domeniu 
-„Nota de informare către candidați” cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal – se gășește la sucursală sau pe site-ul sucursalei www.salinaocnadej.ro . 
 

Documentele vor fi depuse până la data de:  08.10.2021 la Secretariatul Sucursalei Salina Ocna 
Dej din strada Salinei nr. 6 zilnic intre orele 10.00-12.00. 
Bibliografia pentru concurs va putea fi consultată la sediul sucursalei. 
Informații suplimentare la telefon:  0264/213206 interior 6161. 
Vor participa la concurs doar candidații care îndeplinesc condițiile stabilite în anunț și care vor fi 
selectați de către comisia de concurs.  
Data și locul desfășurării concursului : 15.10.2021 ora 9.00 la sediul sucursalei din strada 
Salinei nr. 6 proba scrisă. 

 


