Descrierea postului

INGINER MECANIC EXPLOATARE ȘI ÎNTRETINERE
Candidatul ideal
Asteptam din partea candidatului sa detina:
• Studii tehnice superioare de specialitate;
• Utilizator calificat de aplicatii IT (tehnologii informatice) ca Microsoft Office, sisteme de
Operare&Mentenanta, etc
• Apt pentru lucrul in turbinele eoliene, certificari GWO, Vestas nivelele C si D.

Responsabilitati
• Raspunde de buna functionare a instalatiilor mecanice ale centralei electrice;
• Raspunde de productivitatea centralei electrice;
• Efectueaza lucrari de exploatare si intretinere a turbinelor eoliene (inclusiv pornire,
oprire si functionare normala etc) conform specializarilor urmatoare:
- Vestas D Level - Basic Service
- Vestas C Level - Service V112 3-3.3MW
• Asigura monitorizarea si controlul functionarii, productia si disponibilitatea centralei
electrice;
• Identifică, inregistreaza si analizeaza evenimentele si performanta Centralei electrice;
• Reconecteaza si porneste turbinele eoliene dupa service-ul si intretinerea acestora;
• Asigura efectuarea, de catre contractori, a service-ul, intretinerii si repararea sistemelor mecanice, sistemelor de turbine eoliene si sistemelor auxiliare din
componenta centralei electrice;
• Verifica documentatia tehnica a subcontractorilor si inspecteaza lucrarile acestora,
confirma executia lucrarior din punct de vedere cantitativ si calitativ;
• Monitorizeaza progresul lucrarilor efectuate de contractori aflate in responsabilitatea
sa si ia masuri de replanificare daca este cazul;
• Asigura evidentele legate de parcul auto al companiei preum si evidenta verificarilor
truselor de prim ajutor din turbinele eoliene;
• Asigura evidenta verificarii echipamentelor de protectie la incendiu din turbinele
eoliene si din statiile de transformare;
• Asigura evidenta verificarii echipamentelor ce necesita autorizare ISCIR;
• Asigura evidenta verificarii echipamentelor de siguranta instalate in turbinele eoliene
(scari, puncte galbene, etc.);
• Asigura efectuarea de catre contractori a lucrarilor de intretinere a infrastructurii civile
si amenjarilor exterioare ale centralei eoliene;
• Asigura respectarea legislatiei cu privire la protecția mediului;
• Cunoaste, urmareste și se asigura că toate condițiile din autorizația de mediu emisă
pentru parcul eolian sunt respectate;
• Raspunde de evidenta deseurilor generate in cadrul centralei electrice;
• Asigura evidenta, verificarea, completarea si intretinerea semnalizarii drumurilor si din
turbinele eoliene din parcul eolian;
• Asigura evidenta urmaririi in timp a constructiilor componente a centralei electrice;

• Răspunde de respectarea legislatiei privind securitatea și sănătatea în muncă, Situatii
de Urgenta si Protectia Mediului;
• Urmareste respectarea condițiile din Autorizația de mediu, Autorizatiile sanitare si a
Autorizatiei de gospodarire a apelor emise pentru parcul eolian;
• Participa anual la instruirile de autorizare a electricienilor din punct de vedere SSM,
obtine si mentine autorizare de tip Grupa V.

Calificari
• Diploma de inginerie mecanica, inginerie electromecanica sau inginerie de proces;
• Experienta profesionala ca inginer mecanic de exploatare si intretinere la o centrala
electrica eoliana sau o facilitate comparabila;
• Competente in operare, depanare, service, intretinere si reparatii instalatii I&C
(Instrumentatie si Control) sau de inginerie mecanica pentru echipamente mecanice
industriale;
• Cunoasterea legislatiei in domeniul mediului, in domeniul functionarii capacitatilor
energetice precum si cunoasterea reglementarilor legale privind protectia, normele
de sanatate si securitate la locul de munca;
• Mobilitate: deplasări, delegaţii. Disponibilitate de adaptare a programului de lucru la
cerinţele postului.
•
•
•
•
•

Cunostinte de limba engleza nivel mediu, inclusiv tehnic;
Permis de conducere categoria B (B+E prezinta avantaj);
Apt pentru lucrul la inaltime (nu trebuie sa aiba stimulator cardiac);
Potrivit pentru formarea in domeniul sigurantei turbine eoliene;
Rezident in Judetul Constanta;

Despre companie:
Hidroelectrica Wind Services SRL este societatea care asigura servicii de operare
tehnica si comerciala pentru centrale electrice eoliene.

