ANUNŢ
Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi
Navale – CERONAV, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant temporar de
Inspector de specialitate II din cadrul Biroului Marketing, vacant pe perioada suspendării
titularului de post, de maxim 2 ani.
Concursul va consta în 3 etape succesive:
a) selecţia dosarelor de înscriere – în data de 31.07.2017 ;
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b) proba scrisă – în data de 07.08.2017, ora 10 ,
c) interviul în data de 08.08.2017, ora 10.00. Această probă va fi susţinută doar de candidaţii
declaraţi admişi la proba scrisă.
Dosarul de concurs va conţine:
- cerere de înscriere la concurs
- actul de identitate (copie + original);
-documentele care atestă nivelul studiilor şi alte documente care atestă efectuarea unor
specializări pentru îndeplinirea condiţiilor specifice (copii + originale);
-copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă şi/sau specialitatea studiilor;
-cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
-adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
sau de către unităţile sanitare abilitate;
- curriculum vitae;
- recomandare de la ultimul loc de muncă sau actualul loc de muncă.
- alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Dosarele de concurs se depun la Biroul resurse umane şi SSM, sediul CERONAV din
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Str. Pescarilor nr. 69A până la data de 28.07.2017, ora 13 .
Tematica şi bibliografia se vor afişa odată cu anunţul la sediul CERONAV.
La concursul de selecţie se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ, criteriile
generale si cele specifice ocupării postului.
Condiţii generale sunt:
a) au domiciliul stabil in România;
b) nu sunt condamnaţi penal sau in curs de urmărire penală;
c) sunt apţi din punct de vedere medical ( fizic si neuropsihic);
d) sa nu aibă desfaceri ale contractului de muncă din motive imputabile salariatului.
Condiţii specifice sunt:
- studii superioare de lungă durată
- vechime în muncă de minim 5 ani
- vechime în domeniul marketing sau relaţii cu publicul de minim 3 ani.
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