TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEŞTI
ANUNŢ
Transport Călători Express S.A. Ploieşti organizează, la sediul unităţii, concurs în vederea ocupării unui
număr de 2 (două) posturi de dispecer DCT în cadrul serviciului Planificare și Monitorizare Transport.
Condiţii de ocupare:
➢ Studii medii
➢ Apt medical şi psihologic ( inclusiv pentru ture de noapte 12/24)
➢ Cunoştinţe foarte bune de utilizare a tehnicii de calcul ( Microsoft Office)
➢ Abilităţi foarte bune de comunicare (scris şi vorbit)
➢ Capacitate de lucru în condiţii de stres şi timp limită.
Probele de concurs, notarea acestora şi admiterea candidaţilor:
• Probă operare PC : conţine rezolvarea unor cerinţe privind operare texte în Word şi Excell şi este notată cu
100 puncte. Proba operare PC este considerată probă eliminatorie. Pentru a putea fi admis pentru
următoarea probă, candidaţii trebuie să obţină minim 70 puncte.
• Probă scrisă : administrarea unui chestionar privind testarea cunoștințelor teoretice, notat cu 100 puncte.
Pentru a putea fi admis candidatul trebuie să obţină minim 60 puncte. Va fi declarat câştigător candidatul
cu punctajul cel mai mare.
Bibliografia:
o Rutele si statiile traseelor urbane TCE Ploiesti – integral www.ratph.ro/Informatii /rute trasee
Desfăşurarea concursului:
1. Selectarea dosarelor şi afişarea listei candidaţilor admişi la concurs ţinând cont de îndeplinirea condiţiilor
de ocupare – 19.10.2020;
2. Proba operare PC se va desfășura la sediul TCE Ploiești, în data de 20.10.2020, începând cu ora 9,00;
3. Proba scrisă se va desfăşura la sediul TCE Ploiești, în data de 20.10.2020, începând cu ora 11,00;
4. Afişarea rezultatelor 21.10.2020, ora 11,00;
5. Depunerea eventualelor contestaţii: 21.10.2020, ora 15,00;
6. Afişarea rezultatelor finale: 22.10.2020.
Dosarul de înscriere la concurs:
Cei interesaţi vor depune la sediul TCE Ploieşti – Serviciul Resurse Umane, până la data 16.10.2020, 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);
- Actul de identitate (original şi copie).
Candidaţii declaraţi admişi vor fi examinaţi din punct de vedere psihologic şi medical şi trebuie să fie declaraţi apţi
pentru postul pentru care au candidat. În caz contrar, nu vor putea fi angajați.
În procesul de selecție se vor avea în vedere numai cererile de participare la concurs depuse în termenul
prezentului anunț.
Relaţii suplimentare se pot solicita de la serviciul Resurse Umane, telefon 0244 543 751, int. 240.

