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Anunț concurs pentru post contractual
Palatul Copiilor si Elevilor Ilfov cu sediul în Buftea , strada StirbeyVoda nr. 18 , județul Ilfov .organizează concurs, pentru ocuparea următorului
post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de
H.G. nr. 1027/2014.

denumirea postului:. Sofer microbuz scolar- post vacant, contractual,
pe perioadă nedeterminată..
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
proba scrisă în data de 07.12.2020 , ora 10.00, la sediul instituției;
proba practică în data de 07.12.2020, ora 12.00, la sediul instituției;
proba interviu în data de 04.12.2020, ora 10.00, la sediul instituției.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de
concurs este de 10 zile de la afişare, la sediul instituției.
Date contact: Dicianu Elena Diana ;telefon 0723.652.711
Conditiile specifice necesare participarii la concurs si a ocuparii functiei
contractuale de sofer categoria D, sunt:
-sa fie cetatean roman
-studii medii
-sa posede permis de conducere categoria D
-sa posede atestat pentru transport rutier de persoane in termen de
valabilitate;
-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate , eliberata de un cabinet
medical specializat in ceea ce priveste examinarea conducatorilor auto
-aviz pshihologic;
-cazierul conducatorului auto
-sa aiba cunostinte temeinice de legislatie rutiera
BIBLIOGRAFIE
-O.U.G. nr.195/2002,completata si actualizata la data concursului ,privind
circulatia pe drumurile publice
-H.G.
nr.1391/2006
,actualiazata
2017,PRIVIND
APROBAREA
Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile
publice
-O.G. nr.2/2001, actualizata 2018, privind regimul juridic al contraventiilor
-Legea 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca 2006, actualizata 2018
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-H.G. 38/2008, actualizata, privind organizarea timpului de munca al
persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier.
ACTE NECESARE INSRIERII LA CONCURS:
-Cerere inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii
-Copia actului de identitate
-Copie certificat de nastere
-Copie certificat de casatorie
-Copiile documetelor care sa ateste nivelul studiilor
-Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in
munca , in meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie
-Cazierul judiciar
-Adeverinta medicala
-Curriculum vitae
-Aviz pshihologic pentru transport perosane

