TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEŞTI

ANUNŢ
Transport Călători Express S.A. Ploieşti organizează, la sediul unităţii, concurs în vederea ocupării
următoarelor posturi, în cadrul SECȚIEI TRANSPORT ELECTRIC:
POSTUL
ELECTRICIAN STAȚII
REDRESARE

Nr. posturi

4 (patru) posturi - durată
nedeterminată

MECANIC

1 (un) post - durată
nedeterminată

STRUNGAR

1 (un) post - durată
nedeterminată

MESERIAȘ CALE
RULARE

1 (un) post - durată
nedeterminată

Condiţii de ocupare
 Studii –minim 10 clase
 Calificare în domeniul postului
 Apt medical şi psihologic pentru lucru la înălțime și
lucru în timpul nopții
 Studii –minim 10 clase
 Calificare în domeniul postului
 Apt medical şi psihologic pentru lucru la înălțime și
lucru în timpul nopții
 Studii –minim 10 clase
 Calificare în domeniul postului
 Apt medical şi psihologic
 Studii –generale
 Apt medical şi psihologic

Proba de concurs, notarea acesteia şi admiterea candidaţilor
Proba practică: constă în parcurgerea unei probe de lucru, specifică postului scos la concurs, în cadrul Secției
Transport Electric – depou tramvaie și depou troleibuze; proba este notată cu 100 puncte. Admiterea se face în
ordinea punctajului obținut.
Desfăşurarea concursului:
1. Selectarea dosarelor şi afişarea listei candidaţilor admişi la concurs ţinând cont de îndeplinirea condiţiilor de
ocupare – 17.03.2020
2. Proba practică se va desfăşura la sediul TCE S.A. Ploiești, în data de 18.03.2020, începând cu ora 10,00
3. Afişarea rezultatelor: 19.03.2020, ora 10,00
4. Depunerea eventualelor contestaţii: 19.03.2020 până la ora 15,00
5. Afişarea rezultatelor finale: 20.03.2020
Dosarul de înscriere la concurs
Cei interesaţi vor depune la sediul TCE S.A. Ploieşti – Serviciul Resurse Umane, până la data 17.03.2020,
ora 12,00, dosarul de concurs care va conţine următoarele documente:
 Cerere pentru participarea la concurs - tipizată;
 Curriculum vitae;
 Actul de studii - (original şi copie);
 Act de identitate – (original şi copie).

În procesul de selecție se vor avea în vedere numai cererile de participare la concurs depuse în
termenul prezentului anunț.
Candidații declarați admiși vor fi examinați din punct de vedere psihologic şi medical şi trebuie să fie declarați
apți pentru postul pentru care au fost admiși. În caz contrar, nu vor putea fi angajați.
Relaţii suplimentare se pot solicita de la serviciul Resurse Umane, telefon 0244 543 751, int. 240.

