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ANUNȚ JOB 

INGINER DE MEDIU 

 

Candidatul ideal  

Experiență/cunoștiințe/pregătire tehnică în domeniul ingineriei mediului/ ingineriei chimice/ managementul 

ambalajelor și deșeurilor, astfel încât să dețină capacitatea de a înțelege numeroase tehnologii/ procese - fluxuri 

tehnologice/chimice specifice într-o fabrică/ platformă/ incintă industrială. 

 

Cerințe: 

- Absolvent de studii superioare tehnice de licență și/sau de master în domeniul ingineriei/protecției 

mediului. 

- Perseverență, seriozitate, punctualitate. 

- Atitudine proactivă și gândire pozitivă. 

- Implicare, spontaneitate și orientare spre rezultate. 

- Domiciliul în București/Ilfov, cu disponibilitate pentru deplasări în țară. 

- Permis categoria B (obligatoriu). 

- Adaptabilitate, rezistență și putere de concentrare. 

 

Descrierea jobului 

- Oferă consultanță și asistență tehnică de specialitate în domeniul ingineriei și protecției mediului; 

- Elaborează documentații tehnice și studii de mediu pentru obținerea avizelor, acordurilor, 

autorizațiilor /autorizațiilor integrate de mediu, avize/autorizație de gospodărire a apelor; 

- Susține partenerii societății cu asistență tehnică în managementul ambalajelor introduse pe piață de 

către producători/importatori; 

- Identifică obligațiile de plată și întocmește declarația lunară pentru administrația Fondului pentru 

Mediu; 

- Identifică corect, încadrarează și codifică ambalajele și deșeurile generate din activitatea proprie a 

clienților/potențialilor clienți din portofoliul companiei; 

- Elaborează și menține evidența lunară privind gestiunea deșeurilor; 

- Întocmește și transmite raportările către autoritățile competente (raportări, formulare, etc,); 

- Instruiri si traininguri privind managementul ambalajelor si deseurilor de ambalaje. 

Managementul ambalajelor si deseurilor (consultanta si asistenta tehnica de specialitate, raportari, 

formulare, documente, etc.). 

- Managementul chimicalelor. 

- Trasabilitate deseuri de ambalaje. 

- Audit de conformitate cu prevederile legislative în domeniul protecției mediului, audit deseuri, audit 

emisii CO2. 
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Persoană de contact: 

ing.Alexandra Ţigănilă (Gugiu) 

Director General, GIS - parte a grupului Fepra Waste Division 

 

  

 

 

 

Tel:  +40.759.054.001; 

Email:  alexandra.tiganila@global-innovation.com.ro 

Web: www.global-innovation.com.ro   

Adresa: Strada Sublocotenent Zaharia, nr.5, etaj 1, Sector 1, București, 011283 

 

FWD | grup de companii dedicate economiei circulare. 

Viziunea noastra este sa fim un adevarat catalizator al economiei circulare in Romania si la nivel international. 

Misiunea noastra este sa indeplinim eficient obiectivele de reciclare ale clientilor nostri si sa sprijinim angajamentele lor de sustenabilitate. 

Reciclare |Colectare | Preluare Responsabilitate | Consultanta | Autorizatii | Audituri 

 

 

 

Global Innovation Solution S.R.L. desfăşoară activităţi în domeniul ingineriei şi consultanţei de mediu, 

domeniul managementului deşeurilor şi domeniul cercetării-dezvoltării-inovării. 

Echipa de experți multidisciplinari furnizează soluții tehnice integrate pentru o gamă vastă de servicii asociată 

protecției mediului și energiei, cum ar fi: ingineria mediului, energetică industrială, eficienţă energetică, surse 

alternative de energie, protecţia mediului, inginerie chimică și politici energetice, ceea ce permite oferirea unor 

servicii variate, cum ar fi asistenţă tehnică în proiecte de cercetare, dezvoltare, inovare și consultanță pe diverse 

domenii. 

Experienţa deţinută de către membrii echipei ne permite să ne implicăm în diferite activități si proiecte, precum 

acordarea de consultanţă de mediu, elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor, acordurilor, 

autorizaţiilor, autorizaţiilor integrate de mediu, asistenţă tehnică în proiecte de cercetare, dezvoltare, inovare, 

vânzări de echipamente pentru managementul deşeurilor. 

Global Innovation Solution SRL Bucureşti oferă soluţii practice, rapide, optime şi complete pentru respectarea 

prevederilor legale din domeniul ingineriei şi protecţiei mediului. 

 


