SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN ARAD
ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA URMATOARELOR POSTURI :
PE PERIOADA NEDETREMINATA:
1 Sef serviciu – Compartiment aprovizionare, achizitii publice, transport administrativ paza,
protectia muncii, PSI, evidenta militara, aparare civila, intretinere si reparatii instalatii si

cladiri
ÎN DATA DE 30.10.2018 ORA 1000

Sef serviciu
- Diploma de licenta - licentiat in stiinte economice
- 4 ani vechime in functia de economist
- 2 ani vechime in specialitatea achizitiilor publice
- Certificat de absolvire a cursului de expert achizitii publice
- Cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apartinand Spatiului Economic European si domiciliu in Romania
- Cunoasterea limbii romane, scris si vorbit
- Varsta minima reglementata de prevederile legale
- Capacitate deplina de exercitiu
- Stare de sanatate corespunzatoare postului, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate
de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitare
- Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs
- Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra
statului ori contra 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, cu exceptia in care a intervenit
reabilitatea.
Acte necesare pentru înscrierea la concurs:
-

-

Formular de înscriere;
Copie xerox dupa buletin sau carte de identitate;
Copie dupa diploma de studii;
Copie xerox dupa cartea de munca, dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in
munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor conform clasificarii ocupatiilor din
romania;
Cazier judiciar;
Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
C.V.
Copiile documentelor vor fi însoţite de actele în original in vederea conformitatii copiilor cu
acestea.

Tipul probelor :


Proba scrisa va avea loc in data de 30.10.2018 incepand cu ora 1000, la sediul Serviciului
de Ambulanta Judetean Arad
Proba practica va avea loc la 01.11.2018 incepand cu ora 1000, la sediul Serviciului de
Ambulanta Judetean Arad
in cazul in care exista un singur candidat pe post care promoveaza proba scrisa, proba
practica se va desfasura in aceeasi zi

Dosarele se depun până la data de 22.10.2018 ora 1000
În data de 23.10.2018 va avea loc selectarea dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii
condiţiilor de participare la concurs şi afişarea rezultatelor.
Informatii suplimentare se primesc la Compartimentul Runos, persoana de contact Ec.
Batran Adina, telefon : 0257/338.161 int. 19
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