ANUNŢ – CONCURS
S.C. URBIS S.A. cu sediul în Baia Mare, str. 8 Martie nr.3, organizează în data de
19.12.2016 ora 9:00, concurs în vederea încadrării postului de “electronist ”, pe perioadă
nedeterminată.
Cerinţe minime obligatorii :
- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- diplomă, curs de calificare sau școală profesională care să ateste calificarea de electronist;
- vechime în activitatea de electronist de minimum 2 ani;
- să nu fi avut în ultimii 2 ani încetări ale raporturilor de muncă pe motive disciplinare.
Documente necesare înscrierii :
1. Cerere de înscriere la concurs;
2. Certificat de cazier judiciar;
3. Copia actului de identitate;
4. Copia diplomei de bacalaureat;
5. Copie după diplome sau certificate de absolvire a cursurilor de calificare care să ateste calificarea
de electronist;
6. Adeverință care să ateste vechimea minimă de 2 ani în activitatea de electronist, sau copii după
cartea de muncă;
7. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie cu specificaţia: „Apt pentru muncă”.
8. Declarație pe proprie răspundere că nu a avut în ultimii 2 ani încetări ale raporturilor de muncă
pe motive disciplinare;
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.
Desfăşurarea concursului:
Depunerea documentelor necesare înscrierii se va face până la data de 16.12.2016, ora
12:00, la sediul societăţii (Birou Resurse Umane).
Concursul constă în:
- Testare psihologică (eliminatoriu);
- Verificarea cunoştinţelor teoretice prin lucrare scrisă (eliminatoriu);
- Interviu.
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