ANUNŢ-CONCURS
SC URBIS SA cu sediul în Baia Mare, str.8 Martie nr.3, organizează în
data de 03.12.2018 ora 10:00, concurs . în vederea încadrării 1 post de „Controlor
bilete” pe perioadă determinată.
Condiţii de participare:
Pot participa la concurs/examen, persoanele care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
-să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România:
-să cunoască limba română scris şi vorbit:
-să aibă capacitate deplină de exerciţiu:
-să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic:
-să aibă minimum 8 clase absolvite;
-să nu fi avut în ultimii 2 ani încetări ale raporturilor de muncă pe motive
disciplinare,
-să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de
judecată pentru săvârşirea de infracţiuni economice.
Documente necesare inscrierii:
1. Cerere de inscriere la concurs;
2. Curriculum Vitae,
3. Certificat de cazier Judiciar,
4. Adeverinţă care atestă absolvirea a minimum 8 clase:
5. Copia actului de identitate,
6. Adeverinţă medical eliberată de medicul de familie cu specificaţia ,,Apt de
muncă”,
7. Declaraţie pe proprie raspundere că nu a avut în ultimii 2 ani încetări ale
raporturilor de muncă pe motive disciplinare,
8. Declaraţie pe proprie raspundere că nu a suferit condemnări penale rentru
comiterea de infracţiuni economice,
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele
originale,care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul
comisiei de concurs.
Reguli privind înscrierea al concurs:
Depunerea documentelor necesare înscrierii se va face în zilele lucrătoare
între orele 8:00-14:00 la sediul societăţii(str. 8Martie nr.3-Resurse Umane) data
limită de înscriere: 29.11.2018 ora 12:00.
Reguli privind buna organiyare şi desfăşurare a concursului :
-Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire
la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului:
-Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea
stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea şi depunerea dosarului în
volum complet, susţinerea probelor de concurs:

Data afişării: 21.11.2018

