HIRDETÉS
Kézdivásárhely polgármesteri hivatala versenyvizsgát szervez a következő szerződéses
vezetői állásra betöltésére:
SZOLGÁLATVEZETŐ A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLYRA.
Az állás betöltéséhez szükséges általános feltételek:
1. Román állampolgárság vagy az Európai Unió tagállamainak valamelyikének
állampolgársága és romániai lakhely
2. Ismeri a román nyelvet, beszédben és írásban
3. Megvan a törvény által előírt életkora
4. Teljes cselekvőképességgel rendelkezik
5. Orvosi igazolással bizonyított, megfelelő egészségügyi állapottal rendelkezik
6. Rendelkezik az állás által megkövetelt iskolai végzettséggel, valamint szakmai
tapasztalattal
7. Nincs véglegesen elítélve az emberiség, az állam vagy a hatóságok ellen elkövetett
bűncselekményekért vagy hivatali visszaélésekért, amelyek alkalmatlanná tennék az
állás gyakorlására, kivéve ha fennáll a rehabilitáció
Az állás betöltéséhez szükséges konkrét feltételek:
1. Felsőfokú, államvizsgával vagy azzal egyenértékű diplomával lezárt közgazdasági,
mérnöki, technikai végzettség
2. Az állás betöltéséhez szükséges szakmai tapasztalat: 7 év
3. Középfokú számítógépes ismeretek
4. Vezetői képesség, a rendelkezésre álló erőforrások ésszerű kezelése és felhasználása
5. Jó szervezői és döntéshozatali képességek
6. Tapasztalat a döntéshozatali folyamatban
A versenyvizsgához szükséges iratok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

beiratkozási kérés
személyi igazolvány másolat
tanulmányi és más képzéseken szerzett oklevelek másolatai
munkakönyvmásolat vagy más, a régiséget igazoló akta
erkölcsi bizonyítvány
a családorvos által legrégebb 6 hónappal kiállított igazolás a megfelelő egészségügyi
állapotáról
7. életrajz
8. a vizsgára vonatkozó egyéb iratok

A vizsga helye és időpontja:
Kézdivásárhelyi polgármesteri hivatal, Gábor Áron tér, 24 szám.
Írásbeli vizsga: 2020. november 20., 10:00 óra
Szóbeli vizsga (interjú): 2020. november 24., 10:00 óra
A jelentkezéshez szükéges aktákat e hírdetés megjelenésétől számított 10 munkanapon belül
lehet leadni a személyzeti osztályon.
Könyvészet:
1. Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 767 din 31.10.2003:
Titlul I; Titlul II - Cap.I, II
2. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
– Partea I, Partea III din care Titlul I, III, IV, V din care capitolul I, II; capitolul IV – art.
154, 155, 156, Partea VI din care Titlul III, din care capitolul I, III, IV
3. Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice, republicată
4. O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare
a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare
5. HCL 96/2020 cu anexele aferente
Bővebb felvilágosítást a hivatal 203-as irodájában vagy a 0267 361974, 132-es belsőszámon
nyújtanak.

