
INGINER HVAC 
CERINȚE 
- Studii: superioare tehnice inginer instalații aferente construcțiilor cu specializarea instalații 

termice, ventilații și climatizare (HVAC) 
- Operare PC: MS Office, AutoCad, 2D, 3D. 
- Experiența: minim 5 ani în proiectare instalații HVAC - termice, ventilații și climatizare 
- Cunoașterea normativelor și standardelor de proiectare în vigoare; 
- Familiarizat cu echipamentele și furnizorii de echipamente pentru instalații HVAC; 
- Experiență în activitatea de coordonare și lucru în echipă, coordonare cu celelalte 

specialități (electrice, sanitare, etc); 
- Limba engleză - nivel mediu/avansat; 
- Carnet conducere categoria B; 
- Competențe în luarea deciziilor și asumarea responsabilităților; 
- Gandire și capacitate de analiza si sinteza; 
- Discernamant si capacitatea de a rezolva problemele; 
- Spirit de ordine si disciplina; 
- Usurinta in comunicare; 
- Corectitudine si loialitate fata de firma, flexibilitate; 
- Rezistența la efort și stres. 
 
RESPONSABILITĂȚI 
• Proiectare soluții complexe pentru sisteme de instalații (HVAC) aferente cladirilor civile și 

industriale; 
• Intocmeste si coordoneaza proiecte HVAC in toate fazele de proiectare (concept, proiect 

tehnic, detalii de executie si as build); 
• Intocmirea devizelor de oferta si elaborarea caietelor de sarcini pentru licitatii; 
• Elaboreaza solutia tehnica de proiectare si o prezinta spre verificare si avizare 

consilierului tehnic si managerului de proiect; 
• Pregateste listele de cantitati conform cu proiectul si bugetul aprobat in vederea 

comenzilor de material; 
• Centralizeaza documentatia necesara avizarii proiectelor intern si la beneficiar; 
• Incadrarea in termenele prevazute si in conformitate cu nivelul de calitate cerut; 
• Raporteaza sefului ierarhic orice diferente de cantitati fata de proiect, care apar pe 

parcursul executiei; 
• Implementarea in proiect a eventualelor modificari aparute in faza de executie; 
• Respecta deciziile in vigoare in ceea ce priveste lucrul cu documente confidentiale si 

secrete; 
• Acorda asistenta tehnica in locatia beneficiarului sau pe santier, daca se solicita acest 

lucru; 
• Verifica respectarea proiectului de catre executant in virtutea legislatiei in vigoare; 
• Participa cu echipa de proiect la fazele determinante si verifica respectarea proiectului. 
BENEFICII: 

- Pachet salarial motivant raportat la experienta si cunostinte 
- Tichete de masa 
- Mediu de lucru placut intr-o echipa dinamica 

 
TE ASTEPTAM IN ECHIPA NOASTRA! 

 

 


