ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
ЗА 1 (ЈЕДНОГ) ИЗВРШИОЦА НА РАДНОМ МЕСТУ:

НАДЗОРНИ ИНЖЕЊЕР ЗА СИСТЕМЕ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ
Служба извршења електро радова, Сектор инвестиција

Огранак „Термоелектранe Никола Тесла“
ОСНОВНИ ПОСЛОВИ:
-

-

-

Учествује у реализацији пројеката на реконструкцији и модернизацији постројења, изради
периодичних планова у Огранку ТЕНТ за активности из своје стручне оспособљености.
Одговоран за координацију, квалитет, рокове и реализацију послова електро надзора.
Даје техничка објашњења и тумачења за извођење монтажних радова у току реализације
пројекта.
Учествује у изради документације, спецификација и уговора за пројекте и друге документе из
дела своје стручне оспособљености, дефинисању техничких услова и прикупљању дозвола,
сагласности, грађевинских и употребних дозвола.
Врши надзор на реконструкцији и изградњи објеката, прати реализацију уговора за које је
задужена служба а у делу из своје стручне оспособљености.
Сарађује са осталим надзорним органима из службе у циљу праћења и евидентирања свих
измена на изведеном објекту насталих у односу на основни одобрени пројекат.
Учествује у свим активностима испитивања и пуштања у пробни погон изведених пројеката у
области своје стручне оспособљености у Огранку ТЕНТ и ван њега.
Прати најновија техничка достигнућа из области енергетике из своје струке, по потреби
учествује и у осталим активностима службе и сектора, сарађује са сарадницима из своје струке
из осталих делова Огранка ТЕНТ.
Обавља и друге послове из области развоја, градње и унапређења производње које му наложe
руководиоци Сектора и Службе.

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ:





VI1 или VII1 / I или II степен високог образовања, електро струке;
Поседовање лиценце за вршење послова планирања система техничке заштите - LT1 и лиценце
за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите - LT2 (Закон
о приватном обезбеђењу);
3 године радног искуства у захтеваном степену и струци.

Место рада: Обреновац, Термоелектрана „Никола Тесла“

Радни однос се заснива на неодређено време.
Пријаве на конкурс са биографијом и доказима о испуњености услова (скениране копије
диплома/уверења о стеченим квалификацијама и лиценцама, односно потврде/копије уговора о раду
или друге доказе о стеченом радном искуству) достављати искључиво преко сајта poslovi.infostud.com.
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

