TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEŞTI

ANUNŢ

Transport Călători Express S.A. Ploieşti organizează, la sediul unităţii, concurs în vederea ocupării unui
post de inspector resurse umane, în cadrul serviciului Resurse Umane, după cum urmează:
Condiţii de ocupare:
➢ Studii superioare economice / juridice
➢ Absolvent al cursului pentru ocupația inspector / specialist resurse umane
➢ Abilități de comunicare, tact, diplomație, capacitate de lucru în echipă, atenție la detalii
➢ Cunoștințe avansate privind utilizarea Microsoft Office
➢ Apt medical şi psihologic.
Desfăşurarea concursului:
1. Selectarea dosarelor şi afişarea listei candidaţilor admişi la concurs ţinând cont de îndeplinirea condiţiilor
de ocupare – 17.07.2020;
2. Interviul se va desfăşura la sediul S.C. T.C.E. S.A., în data de 20.07.2020, începând cu ora 9,00;
3. Proba scrisă se va desfăşura la sediul S.C. T.C.E. S.A., în data de 21.07.2020, începând cu ora 9,00;
4. Proba teoretică și practică privind utilizarea Microsoft Office se va desfăşura la sediul S.C. T.C.E. S.A., în
data de 21.07.2020, începând cu ora 11,00;
5. Afişarea rezultatelor 22.07.2020, ora 11,00;
6. Depunerea eventualelor contestaţii: 22.07.2020, ora 15,00;
7. Afişarea rezultatelor finale: 23.07.2020 .
Probele de concurs, notarea acestora şi admiterea candidaţilor
• Probă scrisă : constă în examinarea de către comisia de concurs, pe baza unui chestionar structurat, a
cunoștințelor candidaților în ceea ce privește cunoștințele de specialitate. Proba este notată cu 100 puncte și
are pondere 80 % în nota finală.
• Proba teoretică și practică: constă în examinarea de către personalul de specialitate din cadrul societății a
cunoștințelor privind utilizarea Microsoft Office. Proba este notată cu 100 de puncte și are pondere 20 % în
nota finală.
Admiterea se face în ordinea punctajului obținut.
Tematica și bibliografia de concurs
✓ Întocmirea, modificarea și încetarea contractului individual de muncă;
✓ Fișa postului, evaluarea performanțelor profesionale;
✓ Regulament intern, abateri disciplinare și sancțiuni aplicabile, contractul colectiv de muncă;
✓ Necesar de personal, analize și statistica personalului;
✓ Instruirea și formarea profesională
• Microsoft Word: tehnoredactare documente, formatare și stiluri, crearea de tabele
• Microsoft Excell: tipuri de date, formatare registre calcul, funcții
Bibliografia
✓ Legea nr. 53 / 2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulaterioare;
✓ Ordinul nr. 64 / 2003 – pentru aprobarea modelului cadru al contractului individual de muncă, cu modificările și
completările ulterioare;
✓ Legea nr. 62 / 2011 – Dialogul social, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
✓ OUG nr. 129 / 2000 – privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Dosarul de înscriere la concurs
Cei interesaţi vor depune la sediul S.C. TCE S.A. Ploieşti – Serviciul Resurse Umane, până la
16.07.2020, ora 15,00 dosarul de concurs care va conţine următoarele documente:
- Cerere pentru participarea la concurs;
- Curriculum vitae;
- Actul de studii (original şi copie);
- Certificat de absolvire a cursului pentru ocupația inspector / specialist resurse umane;
- Cazier judiciar (original);
- Actul de identitate (original şi copie).

data

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.

