ANUNŢ
PENTRU OCUPAREA POST VACANT DE
INGRIJITOR CURATENIE
ÎN DATA DE 25.01.2017
CENTRUL
ȘCOLAR
DE
EDUCAȚIE
INCLUZIVĂ
NR.1
BISTRIȚAorganizează la sediul din municipiul Bistriţa, str. Alba Iulia, nr.20
bis, jud. Bistriţa-Năsăud, concurs pentru ocuparea postului vacant de
ingrijitor curatenie pe durata nedeterminată.
Dosarul de concurs se depune la sediul unității, Serviciul Secretariat, în
perioada 03.01.2017 – 16.01.2017, de luni până vineri, între orele 09.00 –
13.00 și va conține:
- cerere de înscriere însoțită de CV
- acte de stare civilă (certificat naştere, carte de identitate, certificat de
căsătorie, certificat de naștere copii sub 18 ani, sentință de divorț - dacă este
cazul)
- copie după carnetul de muncă + raport Revisal, adeverințe care atestă
vechimea în muncă
- acte de studii (diplomă de licență, foaie matricolă, diplomă de
bacalaureat)
- cazier
- adeverință de la medicul de familie
- caracterizare de la ultimul loc de munca (daca este cazul)
Etapele stabilite pentru concurs:
1. Selecția dosarelor de înscriere / Afișarea rezultatelor: 23.01.2017
2. Proba scrisă: miercuri 25.01.2017, ora 09.00
3. Interviu: miercuri 25.01.2017, ora 11.00
4. Afișare rezultate: 25.01.2017, ora 16.00
5. Depunere contestații: 26.01.2017
6. Soluționare contestații: 26.01.2017
7. Prezentarea la post: 27.01.2017

DIRECTOR,
Prof. VASS IMOLA DORIS

Condiţii specifice pentru ocuparea unui post vacant de ingrijitor
curateniepe durată nedeterminată:
 Studii generale sau studii medii;
 Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de
învăţământ;
 Abilităţi pentru munca în echipă;
 Disponibilitate pentru program flexibil;
 Disponibilitate pentru desfăşurarea activităţi în weekend;
 Disponibilitate pentru munca în două schimburi;
 Răspunde de starea de curăţenie şi igienă în sectorul repartizat:
 Răspunde de inventarul încredinţat;
 Ştie să folosească ustensilele de lucru precum şi produsele de curăţenie;
 Efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuţiilor şi
responsabilităţilor din fişa postului;
 Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale
fiziceşi intelectuale şi a programului de lucru;
 Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
 Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI.
 Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau
recomandare de la ultimul loc de muncă.

Condiții generale pentru ocuparea unui post vacant de ingrijitor
curateniepe durată nedeterminată:
- să aibă cetăţenia română și domiciliul în România;
- să cunoască limba română, scris şi vorbit;
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate;
- să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs,
- să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie
sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ÎNGRIJITOR
CURĂȚENIE
C.S.E.I. Nr. 1 Bistrița
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