SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA , ORASUL VALENII DE MUNTE
ANUNŢĂ SCOATEREA LA CONCURS
-

1 POST VACANT CONTRACTUAL DE PAZNIC I, PE PERIOADA
NEDETERMINATA, STUDII LICEALE

Conditii de inscriere pentru paznic I :
- vechime în muncă minim 5 ani ;
- minimum absolvent de studii liceale şi posesor al atestatului profesional pe baza certificatului
de absolvire al cursului de calificare profesională pentru agent de pază si ordine.
- să nu fi suferit condamnări penale;
- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- cunoaște limba română, scris și vorbit;
- are abilităti de comunicare si relationare;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
Probele de concurs:
- lucrare scrisă
- interviu
Dosarul de concurs se va depune personal la sediul institutiei ( Scoala Gimnaziala Speciala,
Orasul Valenii de Munte, Str. Berceni, nr. 42A, jud. Prahova) , biroul secretariat si va cuprinde
urmatoarele documente:
a) cerere de înscriere;
b) curriculum vitae actualizat;
c) copie a actului de identitate ,certificat nastere si căsătorie dacă este cazul;
d) copie a diplomei de studii si a atestatului profesional;
e) adeverintă medicală din care sa rezulte ca este apt medical pentru exercitarea functiei de
paznic;
f) adeverintă care să ateste vechimea totală in muncă sau carnetul de muncă- copie si original;
g) certificat de cazier judiciar.
Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi insotite de documentele originale , pentru a se
putea certifica valabilitatea lor.
- Dosarele de concurs se primesc până la data de 21.03.2016, ora 12.00 la secretariatul unitatii .
- Proba scrisa va avea loc in data de 28.03.2016 ora 10.00.
- Interviul va avea loc in data de 29.03.2016 ora 10.00.
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon : 0244/281949
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