Nr. 2297 din 30.10.2019

ANUNT

ANGAJARE

SCDVV BUJORU scoate la concurs 1 post de Muncitor calificat ( mecanic agricol) in
cadrul Bazei Experimentale nr 3, Moscu
Conditii generale de participare la concurs pentru ocuparea postului:
MUNCITOR CALIFICAT
-

Sa aiba cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Euopene sau a statelor
apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
Cunostinte in limba romana scris si vorbit;
Sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale;
Sa aiba capacitatea deplina de exercitiu;
Sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza atestat pe baza
adeverintei medicale eliberate de medical de families au de unitatile sanitare abilitate;
Sa indeplineasca conditiile de studii si dupa caz, de vechime sau alte conditii specific,
potrivit cerintelor postului scos la concurs;
Sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra
statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica
infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu
intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a
intervenit reabilitarea

Conditii specifice de participare la concurs sunt:
Studii generale/ medii/scoala profesionala;
-Certificat de calificare -mecanic agricol
Dosarul pentru concurs trebuie sa contina urmatoarele acte:
-

Cerere de inscriere;
Copie act de identitate;
Copie act de nastere si casatorie;

-

-

Curriculum vitae;
Copii dupa diplomele de studii.
Copie dupa cartea de munca contrasemnata de lucratorul de personal, precum si adeverinta
care sa ateste vechimea in munca dupa caz, revisal per salariat;
Cazier judiciar sau declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale ,valabila
pana la prima proba a concursului;
Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre
medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate.
Probe concurs:
Examen practic, cu nota minima 7;
Examen oral (interviu), cu nota minima 7;

Concursul se va desfăşura astfel:
-Inscriere concurs pana la data de 18 noiembrie 2019 ora 1500;
- Selectia dosarelor de inscriere: 20 noiembrie 2019;
- Proba practica în data de 26 noiembrie 2019 ora 1000 ,
- Proba interviu în data de 26 noiembrie 2019 ora 13 00

