TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEŞTI

ANUNŢ

Transport Călători Express S.A. Ploieşti organizează, la sediul unităţii, concurs în vederea ocupării unui
post de funcționar, pe durată nedeterminată în cadrul Secției Transport Auto- Atelier Întreținere și Reparații,
după cum urmează:
Condiţii de ocupare:
• Studii medii: liceu cu diplomă de bacalaureat;
• Fără cazier judiciar;
• Aptitudini de a lucra cu documente, aptitudini de calcul numeric rapid și corect;
• Apt medical şi psihologic.
Probele de concurs, notarea acestora şi admiterea candidaţilor
Interviu: constă în examinarea de către comisia de concurs, pe baza unui chestionar structurat, a
cunoștințelor candidaților în ceea ce privește sarcinile și responsabilitățile postului. Proba este notată cu
100 puncte. Admiterea se face în ordinea punctajului obținut.
Bibliografia interviu: Fișa postului funcționar + IL 15 Instrucțiuni pentru întocmirea și urmărirea devizelor
postcalcul. Bibliografia se solicită personalului de la Registratură în momentul depunerii dosarului de concurs.
Desfăşurarea concursului:
Selectarea dosarelor şi afişarea listei candidaţilor admişi la concurs ţinând cont de îndeplinirea condiţiilor
de ocupare 25.11.2021, ora 15,00; lista se afișează pe site-ul societății www.ratph.ro secțiunea Cariere;
Interviul se va desfăşura la sediul TCE S.A. Ploiești – Secția Transport Auto, în data de 26.11.2021 începând
cu ora 9,00;
Afişarea rezultatelor: 02.12.2021, ora 11,00;
Depunerea eventualelor contestaţii: 02.12.2021 până la ora 15,00;
Afişarea rezultatelor finale: 03.12.2021.
Dosarul de înscriere la concurs
Cei interesaţi vor depune la sediul TCE S.A. Ploieşti – REGISTRATURĂ, până la data 25.11.2021 ora
12,00, dosarul de concurs care va conţine următoarele documente:
• Cerere pentru participarea la concurs (download formular);
• Curriculum vitae;
• Actul de identitate (copie);
• Actul de studii (copie);
• Cazier judiciar.

În procesul de selecție se vor avea în vedere numai cererile de participare la concurs depuse în termenul
prezentului anunț.

Conform Hotărârii 1130/22 octombrie 2021, accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în incintele
instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatorilor economici cu capital public este permis
doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția
cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă
între a 15-a și a 180-a zi uletrioară infectării cu virusul SARS-CoV-2. ASTFEL, CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI LA CONCURS
TREBUIE SĂ PREZINTE UNUL DIN DOCUMENTELE ENUMERATE MAI SUS PENTRU A PUTEA PARTICIPA LA
PROBELE DE CONCURS (VALABILE PENTRU DATA SUSȚINERII PROBELOR).
Relaţii suplimentare se pot solicita de la serviciul Resurse Umane, telefon 0244 543 751, int. 240.

