CONDITII SI CERINTE PENTRU SELECTIE IN VEDEREA ANGAJARII
LA TERMO CALOR CONFORT SA

A. Condiții generale și specifice pentru participare la concurs :
1. Condiții generale:

-

cunoaşterea limbii romane si termeni de specialitate;

-

nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

-

sa aiba studiile, specializarea si vechimea necesara ocuparii functiei/meseriei.

-

sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exerciarea
functiilor/meseriilor legate de siguranta circulatiei;

B. 2. Cerinţe şi condiţii specifice de participare la concurs :
2.1. Pentru postul de sofer


studii generale/medii.



permis de conducere categoria B, BE, C, CE.



disponibilitatea la program flexibil.



să detină un certificat/atestat de macaragiu auto.



să detină un certificat/atestat de buldoexcavatorist.



constitue avantaj experienta in domeniu.

2.2. Pentru postul de muncitor buldoexcavatorist(mecanic utilaje)


studii generale/medii.



certificat/atestat mecanic utilaje.



permis de conducere categoria B, BE, C, CE.



disponibilitatea la program flexibil.



să detină un certificat/atestat de macaragiu auto.



constitue avantaj experienta in domeniu.

C. Documente necesare pentru depunerea candidaturii:


Cerere de inscriere la concurs in vederea angajarii pe postul pe care
doreste sa-l ocupe.



Curriculum vitae (CV) EUROPASS actualizat.



Copia actului de identitate.



Copie permis de conducere.



Copii ale documentelor care atesta nivelul studiilor si calificarilor detinute
(diplome/certificate absolvire, certificate/atestate calificare profesionala,
etc. ).



Adeverinta (original si copie) si/sau carte de munca(original si copie) sau
alte documente justificative care sa ateste experienta profesionala.



Cazier judiciar valabil care sa ateste ca nu exista antecedente penale care
sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza.



Adeverinţă de la medicul de familie care sa ateste faptul ca este apt din
punct de vedere medical pentru ocuparea postului.

D. Etapele de desfășurare a selecției
• Selecţia constă într-o probă scrisă, probă practică şi interviu.

E. Calendarul desfășurării procesului de recrutare/evaluare/selectie
Candidaturile si documentele solicitate se vor depune pana la data de
17.08.2018 între orele ora 9:00– 16.00, la Registratura TERMO CALOR CONFORT S.A.
Pitesti, B-dul Calea București, bl.U4 ,parter, municipiul Pitesti, judetul Arges, in plic închis
si sigilat. Candidatii vor primi un numar de inregistrare cu data depunerii candidaturii.
Proba scrisă va loc în data de 21.08.2018 la ora 9.00 la sediul societăţii.
Comunicarea rezultatelor se va face în data de 22.08..2018 ora 12.00.
Eventualele contestații se pot depune în data de 22.08.2018 între orele 12:00 si 16:00,
rezultatele finale urmând a fi publicate pe site-ul societății în data de 23.08.2018 ora
10:00.

Conducerea,

TERMO CALOR CONFORT S.A.

