S.A. ,,ENERGOCOM” își mărește echipa!
S.A. ,,ENERGOCOM” este o companie de stat cu experiență vastă pe piața energetică din
Republica Moldova, licențiată în furnizarea de energie electrică și gaze naturale.
S.A. ,,ENERGOCOM” evoluează și se dezvoltă rapid datorită sporirii cerințelor și
responsabilităților legislației și politicii energetice, precum și a provocărilor pieței energetice
europene.
În scopul realizării cu succes a noilor aspirații și a participării eficiente nu doar pe piața
energetică internă, dar și pe piața regională, S.A. ,,ENERGOCOM” își mărește echipa. Oferim
noi oportunități de dezvoltare pentru cei ce doresc să înceapă o carieră în domeniul energetic.
Dacă cunoști limba engleză, ești interesat de industria și piața energetică, ai experiență sau studii
în achiziții, finanțe, economie, inginerie, matematică sau fizică și vrei să faci parte din echipa
noastră, te invităm să expediezi CV-ul și Scrisoarea de intenție (o pagină), în limba engleză, la
petru.marincea@energocom.md până la 4 septembrie 2022.

Moldovan ENERGOCOM JSC is hiring!
ENERGOCOM, is Moldovan state controlled company with extensive experience on the
energy market in the Republic of Moldova, licensed to supply of electricity and natural gas.
ENERGOCOM rapidly evolves and develops due to increase of law and energy policy
requirements and responsibility, and challenges of European energy market.
In order to successfully achieve new aspirations and effective participation not only in the
domestic energy market, but also in the regional market, ENERGOCOM is increasing its team.
We offer new development opportunities for those who want to start a career in the energy
business.
If you communicate in English, have an interest in energy market and industry, have an
experience or studies in the fields of: procurement, finance, economics, engineering,
mathematics or physics and want to be part of our team, please send your CV and Motivation
Letter (one page) in English at: petru.marincea@energocom.md by 4th of September 2022.

