PRIMARIA ORASULUI BREAZA

NR._______/__________

ANUNT
Primaria orasului Breaza organizeaza concurs in ziua de 23.01.2019 ora 10.00 –
proba practica la sediul institutiei, pentru ocuparea postului contractual vacant :
1 post sofer – Serviciul Transport local si ADP
Conditii generale
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România si sa aiba varsta de cel
putin 18 ani;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are capacitate deplină de exerciţiu;
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
f)nu a fost condamnată 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 ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de sofer in cadrul
Serviciului Transport local si ADP:
-nivelul studiilor: medii
- vechime minim 2 ani
- Certificat competente profesionale – masinist terasamente
- Permis conducere cat. B, C
Proba practica : data 23 .01. 2019 , ora 10,oo, la sediul institutiei.
Proba interviu: data 25.01.2019 , ora 13,oo, la sediul institutiei.
Dosarele se depun in perioada 28.12.2018 – 14.01.2019 .
Date contact: Primaria oras Breaza, str. Republicii nr.82 B ,Compartiment Resurse
Umane – Nica Viorica ,tel:0244340508
ACTE NECESARE
1. Cerere de inscriere
2.Copie de pe actul de identitate
3.Copie de pe atele de studii /specializari
4.Copie carnet de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca
5.Cazier judiciar
6.Adeverinta medicala
7. Curriculum vitae
Copiile de pe documentele prezentate mai sus se prezinta insotite de
documentele originale.
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