
 

 

ANUNȚ ANGAJARE PERSONAL 

SC INTERVENȚII ACTIVE ÎN ATMOSFERĂ SA,  

punct de lucru Timișoara, Calea Șagului, nr. 140A,  

angajează în perioada mai – iunie personal pentru următorul post: 

AGENT DE SECURITATE / OPERATOR PUNCT LANSARE RACHETE 

ANTIGRINDINĂ 

Descrierea firmei 

SC INTERVENȚII ACTIVE ÎN ATMOSFERĂ SA este o companie care, în calitate de operator 

licențiat, desfășoară activitatea de combatere a căderilor de grindină și de creștere a precipitațiilor. 

Ca urmare a dezvoltării unui nou grup de combatere în zona de vest, compania angajează personal 

pentru încadrarea Punctelor de Lansare. 

Activitatea se desfășoară în Punctele de Lansare SÂNNICOLAU MARE, SÎNPETRU 

MARE (SARAVALE), VARIAȘ, LOVRIN, GOTTLOB, IECEA MARE, în ture de 24 

ore cu 72 liber. 

Candidații pot avea domiciliul și în alte localități decât cea în care este amplasat punctul de lansare 

și se decontează transportul de la domiciliu la punctul de lansare și retur. 

Cerințe 

- Apt psihologic și medical pentru serviciul de pază înarmat; 

- Fără antecedente penale; 

- Studii minim 8/10 clase; 

- Capacitate de efort fizic și ridicare a greutăților (max. 25 kg); 

- Capacitate de a lucra eficient în echipă; 

- Constituie un avantaj: calificare pe linie de pază (agent securitate), calificare în domeniul 

armelor și munițiilor. 

Oferim: 

- Contract individual de muncă cu timp de lucru în ture de 24 ore cu 72 liber. 

- Posibilitatea urmării gratuite a cursurilor de agent de securitate (pază), de pregătire 

teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, de artificier lucrări la suprafață; 

- Salariu atractiv; 

- Acordarea sporurilor pentru tură de noapte, spor pentru ore suplimentare, spor de 

operativitate ( în perioada aprilie – octombrie); 

Persoanele interesate vor contacta societatea la nr. de telefon 0723366407 / 0745379301  în 

vederea stabilirii datei de interviu la care vor aduce următoarele documente: 

- actul de identitate și certificatul de naștere; 

- diplome de studii și certificate de absolvire a cursurilor profesionale/ specializare; 

- documente doveditoare privind absolvirea a minim 8/10 clase; 


