COLEGI UL TEHNIC ”GRIGORE MOISIL” Bistri ţa
Nr. 1548 din 02.04.2015

Anunț concurs pentru ocuparea postului de muncitor
Colegiul Tehnic “Grigore Moisil”, cu sediul în Bistriţa, Str. Rodnei nr.23, tel 0263233259 / fax
0263234923 scoate la concurs, în data de 04.05.2015, ora 10.00, la sediul unităţii postul de:
1 POST MUNCITOR - AJUTOR BUCĂTAR (COD COR 941201)
1. Condiţii generale de participare la concurs conform HG 286/23.03.2011 cu modificările și
completările aduse prin Hot. 1027/11.11.2014
2. Condiţiile specifice pentru muncitor-ajutor bucătar :
a) să fie absolvent de studii gimnaziale
b) să aibă o vechime în activitate de minim 3 ani în muncă
3. Etapele concursului:
a) Termenul de depunere a dosarului de concurs: 24.04.2015, ora 15.00
b) Proba scrisă 04.05.2015 – ora 10.00, proba practica 04.05.2015 - ora 12.00
c) Afișarea rezultatelor la proba scrisă / practică 04.05.2015 ora 16.00
d) Depunerea contestațiilor după proba scrisă / practică 05.05.2015 până la ora 12.00
e) Interviu 05.05.2015 - ora 14.00
f) Afișarea rezultatelor finale 05.05.2015 – ora 16.00
4. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs
b) copia actului de identitate
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor medii /profesionale şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau adeverinţă în original care atestă vechimea în
muncă
e) caracterizare sau recomandare de la ultimul loc de muncă
f) cazierul judiciar
g) adeverinţa medicală emisă în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care atestă starea de
sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului, de către medicul
de familie sau de către unităţile sanitare abilitate
h) curriculum vitae
i) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.
Relaţii suplimentare se obţin de la Colegiul Tehnic Grigore Moisil Bistriţa, tel.0263 233259
5. BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului muncitor- ajutor bucătar (cod cor 941201)
Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă
Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din instituțiile publice
Legea 53/2003 Codul muncii
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