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NR.1019/01.03.2016

ANUNT PENTRU ANGAJARE
Colegiul Naţional Gheorghe Sincai cu sediul în Bucuresti Calea Serban
Voda nr.167 sector 4, scoate la concurs 2 posturi contractual vacante de
ingrijitor pe perioada nedeterminata.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.
250 lit.c din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale si Hotărârea
Guvernului nr. 286/23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- STUDII GENERALE
- ABILITĂŢI DE COMUNICARE SI LUCRU ÎN ECHIPĂ
- DISPONIBILITATE PENTRU LUCRU ÎN 2 SCHIMBURI
- CAPACITATE DE EFORT SI ABILITĂȚI DE MANEVRARE A UTILAJELOR CU
CARE ÎSI DESFĂSOARĂ ACTIVITATEA
- SĂ AIBĂ ÎNSUSIRI DE PERSONALITATE:
SERIOZOTATE/RESPONSABILITATE, LOIALITATE,HOTĂRÂRE,
ADAPTABILITATE, AUTOCONTROL;
- SĂ AIBĂ: SPIRIT DE OBSERVAȚIE, RĂBDARE,VITEZĂ DE REACȚIE,
CAPACITATE DE ORIENTARE ÎN SPATIU;

o
o

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
04 aprilie 2016, ora 09.00: proba scrisă-proba practică ;
04 aprilie 2016, ora 12.00: interviul.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu,
documentele prevăzute de art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 286/23.03.2011
şi se va depune până la data de 18 martie 2016. Informaţii suplimentare se
pot obţine de la secretariatul liceului la tel.021.336.14.55 şi la avizierul şcolii.

Dosarul de concurs:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau
instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condițiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, sau,după caz, o adeverință care să ateste
vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de
familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.
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