ANUNŢ

Primăria comunei Bogdăneşti, judeţul Suceava anunţă scoaterea la
concurs a postului de ŞOFER MICROBUZ, necesar pentru deservirea
microbuzului şcolar pentru transportul elevilor.
Concursul va avea loc la data de 10,11.03.2016 la sediul Primăriei
Bogdăneşti şi va consta în:
- proba scrisă care va avea loc la data de 10.03.2016, orele 10.00;
- interviul care va avea loc la data de 11.03.2016, orele 10.00;
- dosarele vor fi depuse în termen de 10 zile de la data afişării anunţului,
începând cu data de 16.02.2016 până la data de 29.02.2016;
Pentru înscrierea la acest concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
Să fie cetăţean român cu domiciliul în comuna Bogdăneşti şi să fie
înscris în evidenţele fiscale ale Primăriei comunei Bogdăneşti;
2.
Să cunoască limba română scris şi vorbit;
3.
Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
4.
Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
5.
Să aibă permis de conducere valabil ,,Bˮ, ,,Cˮ, ,,Dˮ, ,,Eˮ ;
6.
Să aibă atestat profesional pentru transportul public de persoane valabil;
7.
Să aibă minim studii gimnaziale;
8.
Să nu aibă antecedente rutiere grave (penale sau cu permis suspendat);
9.
Să nu fi suferit vreo condamnare;
10. Să aibă cunoştinţe minime de mecanică auto;
11. Să îndeplinească condiţiile medicale şi psihologice necesare ocupării
postului.
1.

Dosarul pentru inscriere la concurs va conţine următoarele DOCUMENTE:
- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice
locale;
- copie după actul de identitate valabil;
- copie după documentele care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte
care atestă efectuarea unor specializări;
- adeverinţă că figurează în evidentele fiscale ale Primăriei comunei
Bogdăneşti;
- copie după carnetul de şofer categoriile ,,Bˮ, ,,Cˮ, ,,Dˮ, ,,Eˮ -;
- copie după atestatul profesional pentru transportul public de persoane,
valabil;
- cazier judiciar şi declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
- curriculum vitae;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
eliberată de medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate,
- avizul psihologic;
- cazierul conducătorului auto de la Serviciul de circulaţie rutieră;
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