TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEŞTI

ANUNŢ
Transport Călători Express S.A.
următorului post:
POSTUL / Compartimentul

MECANIC
SECȚIA TRANSPORT ELECTRIC

Ploieşti

organizează, la sediul unităţii, concurs în vederea ocupării

Nr. posturi

1 (un) post - durată
nedeterminată

Condiţii de ocupare
 Studii medii
 Calificare mecanic
 Apt medical şi psihologic pentru lucru la
înălțime și lucru în timpul nopții
 Experiență minim 1 (unu) an în meseria de
mecanic.

Probele de concurs, notarea acestora şi admiterea candidaţilor
 Interviu: constă în examinarea de către comisia de concurs, a cunoștințelor teoretice de specialitate ale
candidaților; proba se desfăşoară la sediul societății şi este notată cu 100 puncte. Proba are pondere 50 % în
nota finală.
 Proba 1: constă parcurgerea unei probe de lucru în cadrul Secției Transport Electric; proba este notată cu 100
puncte și are pondere 50 % în nota finală.
Desfăşurarea concursului:
1. Selectarea dosarelor şi afişarea listei candidaţilor admişi la concurs ţinând cont de îndeplinirea condiţiilor de
ocupare – 23.01.2020
2. Interviul se va desfășura sediul TCE S.A. Ploiești, în data de 27.01.2020, începând cu ora 10,00
3. Proba 1 se va desfăşura la sediul TCE S.A. Ploiești, în data de 27.01.2020, începând cu ora 14,00
4. Afişarea rezultatelor 28.01.2020, ora 10,00
5. Depunerea eventualelor contestaţii: 28.01.2020 până la ora 15,00
6. Afişarea rezultatelor finale: 29.01.2020
Dosarul de înscriere la concurs :
Cei interesaţi vor depune la sediul TCE S.A. Ploieşti – Serviciul Resurse Umane, până la data 22.01.2020,
ora 15,00, dosarul de concurs care va conţine următoarele documente:
 Cerere pentru participarea la concurs - tipizată;
 Curriculum vitae
 Actul de studii - (original şi copie);
 Documente din care să rezulte experiența cerută (carte de muncă, adeverință stagiu eliberată de

angajator, etc.) - original şi copie.
Candidatul declarat admis va fi examinat din punct de vedere psihologic şi medical şi trebuie să fie declarat
apt pentru mecanic– lucru la înălțime și lucru în timpul nopții. În caz contrar, nu va putea fi angajat.
NOTĂ: Se vor lua în considerare numai cererile întocmite cf. cerinţelor de mai sus şi depuse după data
afişării prezentului anunţ.
Relaţii suplimentare se pot solicita de la serviciul Resurse Umane, telefon 0244 543 751, int. 240.

