Afișat astăzi, 03.07.2019, ora 12,00

ANUNŢ
În temeiul Legii cadru nr. 153/2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art. 91 din Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi în temeiul prevederilor H.G.nr.286/2011 actualizată Regulament cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC DE TURISM, IAȘI
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi :
(normă întreagă, perioadă nedeterminată)

Îngrijitor - I G
Conţinutul dosarului de concurs:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Cererea de înscriere la concurs adresată domnului director;
Copia actului de identitate;
Copia documentelor care atestă nivelul studiilor;
Carnetul de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie
şi/sau în specialitatea studiilor;
Cazierul judiciar sau Declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu postul pentru care candidează;
Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de medicina muncii.
Curriculum vitae;
Recomandare de la ultimul loc de muncă.
Documentele prevăzute la pct. b),c)și d) vor fi prezentate și în original
conformității.

pentru verificarea

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 17.07.2019, între orele 10-15, la secretariat corp A,
str. Milcov nr.11, Tel: 0232/245778.
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Condiţii generale:
 Domiciliul în oraşul Iași;
 Să cunoască bine limba română, scris şi vorbit;
 Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

 Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de medicina muncii;
 Să nu aibă condamnări pentru săvârşirea unor infracţiuni.

Condiţii specifice pentru funcția de: Îngrijitor - I G









Studii generale sau studii medii;
Abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;
Abilități de muncă în echipă;
Disponibilitate de program flexibil;
Disponibilitatea pentru munca în două schimburi;
Cunoștințe despre curățenia și igiena în unitatea de învățământ;
Cunoștințe de legislație specifică locului de muncă;
Cunoștințe în domeniul Sănătății Securității în Munca și PSI.

Concursul se va desfăşura la sediul Liceului Tehnologic Economic de Turism, Iași, str.
Milcov nr. 11.
Probe de concurs și calendarul desfășurării:












Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor: 25.07.2019, ora 8,00.
Depunere contestații: 25.07.2019, între orele 12,00-14,00.
Afișare rezultate după contestații: 25.07.2019, ora 16,00.
Proba practică: 26.07.2019, ora 10,00;
Afișare rezultate: 26.07.2019, ora 14,00
Depunere contestații: 26.07.2019, între orele 14,00-15,00.
Afișare rezultate după contestații–proba scrisă: 26.07.2019, ora 16,00.
Interviu: 29.07.2019, ora 10,00 (la interviu participă doar candidații care au obținut minim 50 pct.
la proba practică).
Afișare rezultate: 29.07.2019, ora 14,00
Depunere contestații: 29.07.2019, între orele 14,00-15,00.
Afișare rezultate finale: 29.07.2019, ora 16,00.

Bibliografie pentru postul de: îngrijitor –IG






Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deșeurilor, actualizată.
Ordinul nr. 1225/5031/2003 al M.S./MECT privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi
certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de
igienă, cu modificările şi completările ulterioare;
Noțiuni fundamentale de igienă.
DIRECTOR,
Prof. dr. Iuliana Țugui

