ANUNŢ
PRIMARIA ORASULUI BANEASA , organizează concurs pentru urmatoarele
functii contractuale vacante pe perioada nedeterminata aprobat prin HG 286/2011,
modificat si completat de H.G. 1027/2014 :
-

1 FUNCTIE CONTRACTUALA DE ADMINISTRATOR PUBLIC –NORMA
INTREAGA
- 1 FUNCTIE CONTRACTUALA DE PAZNIC - ½ NORMA
- 1 FUNCTIE CONTRACTUALA DE INGRIJITOR –NORMA INTREAGA
Condiţii specifice :
Pentru postul de administrator public :

- sa fie absolvent de studii superioare de lungă durată cu diploma de licenţă sau
echivalent absolvite în/sau recunoscute în România;
- cursuri suplimentare postuniversitare in domeniul managementului sau al
administraţiei publice, achiziţii publice, proiectelor de dezvoltare, proiectelor europene
sau în alte domenii relevante, etc.
- experienţă în administraţie publică în funcţii numite sau alese ;
- experienţă de management public în administraţie ori alte entităţi publice (
autorităţi, intreprinderi, instituţii) ;
- cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie europeană – nivel mediu ;
- abilităţi de comunicare, negociere, dialog, organizare şi planificare ;
- cunoștințe operare calculator – Windows, Microsoft Office, Internet, nivel
mediu ;
- aptitudini legate de procesul decizional, de organizare și coordonare, de
analiză și sinteză, control și depistare deficiențe, rezolvare operativă și eficientă a
problemelor, capacitate de observație, capacitate relațională cu superiorii, colegii,
subordonații și publicul, de consiliere și îndrumare, gândire logică și clară, capacitate
de adaptare, capacitate de gestionare eficientă a resurselor alocate.
Pentru postul paznic cu ½ norma
1. Studii generale sau medii
Pentru postul de ingrijitor
1. Studii generale sau medii
Desfasurarea concursului –
Termen de depunere a dosarelor - 24.05.2017-09.06.2017.
selecţia dosarelor de înscriere – 13.06.2017;
proba scrisă – 19.06.2017 ora 10,00 la sediul primariei orasului Baneasa:;
interviul- 21.06.2017 ora 10,00 la sediul primariei orasului Baneasa.
Informaţii suplimentare cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului se pot
obţine de la secretarul Comisiei de concurs, telefon 0241/850.150 int. 108.

PRIMAR,
COLIS PAUL

