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Primaria comunei Poduri, Jud. Bacau organizeaza concurs
pentru ocuparea func?iei contractuale de:
·
asistent medical comunitar cu studii in domeniu si
atestat de libera practica
Probele stabilitite pentru concurs sunt urmatoarele:
selec?ia dosarelor de inscriere
proba scrisa
interviul
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Conditiile de desfasurare a concursului :
- dosarele de inscriere se depun la sediul Primariei comunei
Poduri pana la data de 24.09.2015, ora 13.
- proba scrisa are loc in data de 5 octombrie ora 10,00 la sediul
Primariei comunei Poduri, jude?ul Bacau
- interviul se va desfasura in data de 7 octombrie ora 12,00 la
sediul Primariei comunei Poduri, jude?ul Bacau
Condi?ii de participare la concurs pentru::
·
postul de asistent medical comunitar
condi?ii generale:
● Condi?ii specifice pentru ocuparea postului 2
● Studii de specialitate: Studii medii finalizate cu bacalaureat
sau studii postliceale in domeniul medical
● Perfec?ionari ( specializari): - activita?i de formare si
dezvoltare profesionala centrate pe beneficiar, pe dezvoltarea
capacita?ii comunita?ii/autorita?ilor locale
● Cunostinte de operare/programare pe calculator ( necesitate
si nivel): Cunostin?e de operare a calculatorului, in special
pachetul Office (Word si Excel) si navigare internet
● Limbi straine3) ( necesitate si nivel4 ) de cunoastere): ● Abilita?i, calita?i si aptitudini necesare: Capacitate de
organizare si prioritizare a muncii, bune capacita?i de
comunicare si rela?ionare, creativitate si spirit de ini?iativa,
aptitudini de a lucra in echipa multidisciplinara si de a stabili
rela?ii armonioase si eficace, atat la nivel local cat si in rela?ie
cu institu?ii jude?ene si UNICEF
● Cerin?e specifice 5) : Cunoasterea / familiaritatea cu
problemele socio-medicale ale localita?ii, cunostin?e cu privire
la legisla?ia specifica drepturilor copilului, legisla?ia privind
reforma in sanatate si programele na?ionale de sanatate.
● Competen?a manageriala ( cunostin?e de management,
calita?i si aptitudini manageriale):
- are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
-cunoaste limba romana, scris si vorbit;
- are varsta de minimum 18 ani impliniti;
- are capacitate deplina de exercitiu;

pentru care candideaza, atestata pe baza de adeverinta medicala;
- nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra
umanitatii, contra statului sau autoritatii, de serviciu sau in legatura
cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor
fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar
face-o incompatibila cu exercitarea functiei contractuale, cu
exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, atestata prin
cazier.
Bibliografia este atasata prezentului anun?.
Rela?ii se pot obtine de la Primaria comunei Poduri, jud. Bacau.
Persoane de contact : secretarul comunei, Cojocariu Irina –
Telefon 0234/369004
Bibliografia o gasiti in documentul atasat.

