TRANSURB S.A.
Str. Decebal, nr. 3, VASLUI
Nr. Înregistrare R. C. J37/119/1999
Cod fiscal: RO 11711424
Tel./Fax: 0235314831
E-mail: transurb@yahoo.com , web: www.transurb.ro
ANUNŢ
Transurb S.A. Vaslui cu sediul în str. Decebal, nr. 3, Vaslui, organizează ,
concurs în data de 10.06.2021 pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

-

SPALATOR AUTO cod COR 9122 - 1 post;
ELECTRICIAN cod COR 741110 - 1 post

Etapele concursului:
Selectia dosarelor : Dosarele se vor depune pana cel tarziu data de 08.06.2021
si vor cuprinde in mod obligatoriu:

-

Cererea de inscriere la concurs

-

Curriculum vitae –( model Europass)

-

Copii act de identitate

-

Actele doveditoare ale absolvirii studiilor necesare ocuparii postului

-

Cazier judiciar valabil din punct de vedere al datei eliberarii

-

Adeverinta medicala care atesta capacitatea medicala de a ocupa postul
pentru care se solicita inscrierea

-

Caracterizare de la ultimul loc de munca

-

Extras REVISAL pentru perioada lucrata in ultimii 3 ani sau adeverinta de
vechime care sa ateste o vechime in specialitatea studiilor de cel putin 3 ani
pentru postul de electrician

Proba scrisa, constand in verificarea cunostintelor teoretice prin sustinerea unei
lucrari sub forma testului grila, cu 30 de intrebari.
Proba scrisa va avea loc la data de 10.06.2021, la sediul societatii din Vaslui, str.
Decebal, nr. 3, ora 10.00
Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la proba scrisa, cel putin
nota 7
Candidatii declarati admisi, vor sustine a doua proba, - interviul - constand in
sustinerea orala a unui test de verificare a cunostintelor teoretice, pe baza
sistemului intrebare- raspuns.
Interviul va avea loc in data de 14.06.2021
Departajarea concurentilor se va face pe baza mediei obtinute.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 08.06.2021, la sediul
Transurb S.A. Vaslui.
Conditii de participare la concurs
La concurs se pot inscrie persoanele care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele
conditii:
cetăţenia română / cetatenia unui stat membru al UE şi domiciliul în România;
- cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
- vârsta de minimum 25 ani împliniţi;
- capacitate deplină de exerciţiu;
- apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică.
Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de
către medicul de familie,

- îndeplinirea condiţiilor de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege
pentru ocuparea funcţiei
- îndeplinirea condiţiilor specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei
- nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia
ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească
definitivă, în condiţiile legii;
- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual
de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
Cerintele postului:
SPALATOR AUTO
Profilul postului
Cerinte minime



Studii medii cu sau fara examen de absolvire
Cerințe specifice:
o Abilitatea de a lucra independent cat si in echipa;
o Disponibilitatea de lucru in afara orelor de program;
o Cazier judiciar fara antecedente penale.
Bibliografie:




Codul Muncii – art. 39 si 40
Legea 319/2006 – cerinte minime de protectia muncii
PENTRU POSTUL DE ELECTRICIAN
Conditiile specifice
– studii medii cu diplomă de bacalaureat;
– calificare în domeniul instalatiilor electrice în construcţii civile şi/sau industriale;
- Extras REVISAL sau adeverinta de vechime care sa ateste vechimea in
functia de electrician de cel putin 3 ani.
Bibliografie :
1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata – art. 39 si 40
2. Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduita a personalului contractual
din autoritatile si institutiile publice;

4. Legea nr. 319/2006 – a securitatii si sanatatii in munca, cu modificările şi
completările ulterioare;
5. Prescripții tehnice ISCIR, pt. A1-2010 publicata in M.O. nr. 513 bis din
23.07.2010
6. Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
7. Ordin nr. 126/2016 privind aprobarea normelor metodologice de avizare și
autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă;



Relaţii suplimentarese pot obţine la telefon: 0235314831.

CONDUCEREA

