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ANUNŢ CONCURS
POST ÎNGRIJITOR- PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
19.05.2016 - ora 900
Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” Huşi organizează concurs pentru
ocuparea postului de îngrijitor, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
Condiţii pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor:
• Persoană de sex feminin
Studii generale sau studii medii
Vârsta maximă 45 ani
• Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unitatii de invatamant
• Abilitati de munca in echipa
• Disponibilitate de program flexibil
• Raspunde de starea de curatenie si igiena in sectorul repartizat
• Răspunde de inventarul încredinţat
• Stie sa foloseasc ustensilele de lucru precum si produsele de curatenie
• Efectuează deplasări in interes de serviciu , in limita sarcinilor , atributiilor si
responsabilitatilor din fisa postului
• Efectuează si alte sarcini trasate de catre conducere in limita capacitatii sale fizice si
intelectuale si a programului de lucru
• Cunostinte de legislatie specifica locului de munca
• Conostinte in domeniul Sanatatii Securitatii in Munca si PSI
• Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau
recomandarea de la ultimul loc de muncă

Domenii de competenţă :
Dezinfectarea cu pastile de cloramină
Răspunde în faţa conducerii şcolii, a administratorului şi a personalului de control al
Poliţiei sanitare de modul în care a efectuat curăţenia în sectorul repartizat de
conducerea şcolii.

Efectuează necesar de materiale de curăţenie pe care îl transmite administratorului.
Îndeplinirea atribuţiilor conform fisei postului

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs :
Cerere de înscriere
Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
Adeverinţă medical cu menţiunea „apt pentru angajare post îngrijitor”
Curriculum vitae;
NOTĂ: Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele şi în ordinea enumerată mai
sus

Dosarele pentru înscriere la concurs se depun la secretariatul şcolii în perioada
7-20 aprilie 2016.
Calendarul concursului:
Selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor – 21.04.2016, ora 14:00;
Proba scrisă în data de 19.05.206, ora 900 (2 ore);
Proba practică
19.05.2016, ora 1130;
Interviu
19.05.2016, ora 1300;
Afişarea rezultatelor 20.05.2016 , ora 900;
Depunerea contestaţiilor – 19.05.2016, până la ora 1200;
Afişarea rezultatelor finale – 23. 05.2016, ora 1300.
Bibliografie :
Îndreptarul Tehnic privind mijloacele şi metodele de întreţinerea curăţeniei, de
spălare şi dezinfecţie, utilizate în acţiunea de gospodărire a unităţilor de învăţământ şi
educaţie nr 28238/29.05.1980, elaborat de Ministerul sănătăţii, Direcţia asistenţei
medicale.
Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual ;

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr. 307/2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi
completările ulterioare
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