
 

 

 

 

 

 

 

 

Creează un nou început în carieră! 
 
Dacă ești pasionat/ă de domeniul tehnic și ești absolvent sau masterand al unei facultăți cu profil tehnic, Specializare 
Ingineria Sudării și vrei să construiești o carieră de succes, atunci s-ar putea să fii viitorul nostru coleg. 
 
Cum ar trebui să fii? 
 

• O persoană proactivă cu bune abilităti de comunicare si relaționare; 

• Deschis/ă la oportunitatea de a învăța și a-și dezvolta abilități noi; 

• Organizat/ă și lucrezi bine sub presiune; 

• Cunoști limba engleză – nivel mediu; 

• Deții cunoastinte medii de lucru în Excel; 

• Deschis/ă la deplasări în punctele de lucru ale companiei (București – Pucioasa); 

• Deții permis conducere categoria B (reprezintă avantaj). 

Te recunoști în cele de mai sus? Atunci hai în echipa de profesioniști Distrigaz Sud Rețele! 
 
Echipele noastre așteaptă colegi noi în București unde vei face parte dintr-un Program de Traineeship care va ajuta la creșterea 
și dezvoltarea ta profesională! 
 
Ce vei găsi la noi? 
 

• Oportunitatea dezvoltării profesionale în domeniul studiat; 

• Contract de muncă pe o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii ulterioare pe perioadă nedeterminată; 

• Cursuri și dezvoltare profesională continuă; 

• Flexibilitatea orarului, astfel ca tu să poți ajunge la examene și cursuri.  

 
 
Dacă cele de mai sus îți fac cu ochiul, înscrie-te în Traineeship Program. 
Ne poți trimite CV-ul la adresa de email: youngtalents.ro@engie.com  

 
Tu ești energia viitorului! 

 

 

Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu. 

 

În cazul în care optați să ne transmiteți datele dumneavoastră cu scopul de a candida pentru poziția menționată în prezentul 

anunț, vă rugăm să luați cunoștință despre prevederile Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

ale candidaților: https://www.engie.ro/wp-content/uploads/2022/09/ER_Nota-de-informare-Candidati.pdf. 

 

 

Despre DISTRIGAZ SUD REȚELE 

Distrigaz Sud Rețele este lider în distribuția de gaze naturale în România, cu o expertiză de peste 46 de ani în acest domeniu, 

având 2 milioane de clienți, circa 21.000 km rețea și 2.600 de angajați. Distrigaz Sud Rețele deține licență de operare pentru 

distribuția de gaze naturale în 851 de localități, pe raza a 20 județe din sudul și centrul României: Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, 

Călăraşi, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, 

Teleorman și Municipiul București. Distrigaz Sud Rețele este filială a ENGIE Romania. 
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