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Primaria comunei Poduri, judetul Bacau organizeaza concurs pentru functia contractuala de sofer buldoe

• Primaria comunei Poduri, judetul Bacau organizeaza concurs pentru functia contractuala de sofer buldo
Probele stabilitite pentru concurs sunt urmatoarele:
• Selectia dosarelor de inscriere
• Proba scrisa 28.03.2017 ora 1000
• Interviu 30.03.2017 ora 1400
Conditiile de desfasurare concurs pentru postul de sofer :
• dosarele de inscriere se depun la sediul Primariei comunei Poduri pana la data de 21.03.2016, ora 15.
• proba scrisa are loc in data de 28 martie 2017 ora 10,00 la sediul Primariei comunei Poduri, judetul Bac
• interviul se va desfasura in data de 30.03.2017, ora 14 la sediul Primariei comunei Poduri, judetul Baca
Conditii speciale de participare la concurs pentru ocuparea postului sofer:
• Permis de conducere categoria B-C -E,
• Cazier auto, cazier judiciar
• Studii generale/medii
• Vechime de specialitate minim 15 ani sau experien?a similara
Conditii generale de participare la concurs:
• 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;
• are o stare de sanatate corespunzatoare functiei contractuale pentru care candideaza, atestata pe baza
• nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau autoritatii,
care impiedica infaptuirea justitiei, de falsuri, a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu i
exercitarea functiei contractuale, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, atestata prin cazie
Bibliografia este atasata prezentului anunt.
Relatii se pot obtine de la Primaria comunei Poduri, jud. Bacau.
Persoane de contact : secretarul comunei, Sandu Popa Cristina Mihaela - Telefon 0234/369004
BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI
DE SOFER
1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual, din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si com
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