ANUNŢ CONCURS
Municipiul Botoşani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe
durată determinată de 2 ani, a unui post vacant de îngrijitoare clădiri în cadrul
Compartimentului Administrativ, având ca atribuție principală întreținerea curățeniei în
incinta clădirii și a spațiilor conexe, în conformitate cu programul stabilit. Salariul de
bază brut pentru postul de îngrijitoare clădiri este de 2.101 ron, la care se adauga
indemnizația de hrană de 347 ron/brut/lunar și vouchere de vacanță acordate o
singură dată pe an în valoare de 1450 ron.
Concursul va avea loc la sediul Municipiului Botoşani în data de 10 aprilie
2019 ora 15 00 - proba practică și interviul.
Condiţii de participare la concurs:
- tânăr dezavantajat, cu vârsta cuprinsă între 16 -26 ani
- studii medii/generale
- cetățenia română și domiciliul în România,
- capacitate deplină de exercițiu,
- stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției
Actele necesare întocmirii dosarului de concurs:
-Cerere de înscriere la concurs
-Copie carte de identitate
-Copie acte de studii
-Cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale.
-Adeverinţă medic de familie -clinic sănătos
-Curriculum vitae
-Dosar
Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 15 zile lucrătoare, respectiv în
perioada 18 martie – 05 aprilie 2019, la sediul Municipiului Botoşani din Piaţa
Revoluţiei nr. 1, Camera 1.
Selectia dosarelor va avea loc în data de 08 aprilie 2019, iar rezultatul acesteia
va fi afișat la sediul și pe site-ul instituției.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0231.502200 persoană de contact
Groholschi Liliana, consilier superior la Serviciul Resurse Umane.
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