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 Secţiei Transport Electric, pe durată nedeterminată:
-

Inginer (mentenanţă troleibuz)
Electronist (mentenanţă troleibuz)
Electrician (mentenanţă troleibuz)
Lăcătuş mecanic (mentenanţă troleibuz)
Muncitor necalificat igienizare

=
=
=
=
=

1 post
1 post
1 post
1 post
3 posturi

Condiţii de ocupare:
➢ pentru postul de inginer:
•
Studii superioare în domeniul științelor inginerești;
•
Cunoștințe mentenanță și exploatare echipamente electrice și mecanice;
•
Apt medical și psihologic.
➢ pentru postul de electronist, electrician, lăcătuş mecanic:
• Studii medii;
• Calificare în domeniul postului;
• Apt medical și psihologic (inclusiv pentru ture de noapte și lucru la înalțime).
➢ pentru postul de muncitor necalificat igienizare:
• Studii generale;
• Apt medical şi psihologic.
Probele de concurs, notarea acestora şi admiterea candidaţilor:
➢ pentru postul de electonist, electrician, lăcătuş mecanic:
Proba practică: constă în parcurgerea unei probe de lucru în cadrul Secţiei Transport Electric. Proba este
notată cu 100 puncte, iar admiterea candidaților se face în ordinea punctajului obținut.

-

-

➢ pentru postul de inginer:
Interviu: constă în examinarea de către comisia de concurs, pe baza unui chestionar structurat, a cunoștințelor
de specialitate ale candidaților. Proba este notată cu 100 puncte, iar admiterea candidaților se face în ordinea
punctajului obținut.
Bibliografia interviu: documentatie mentenanță troleibuze (se obține de la serv. Resurse Umane).
➢ pentru postul de muncitor necalificat igienizare:
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, iar
admiterea candidaților se face în ordinea punctajului obținut.
Bibliografia interviu: Fișa postului de muncitor necalificat (se obține de la serv. Resurse Umane).

Desfăşurarea concursului:
Selectarea dosarelor şi afişarea listei candidaţilor admişi la concurs ţinând cont de îndeplinirea condiţiilor de
ocupare: 27.04.2021;
Proba practică pentru posturile de electronist, electrician şi lăcătuş mecanic se va desfăşura la sediul TCE S.A.
Ploiești, în data de 05.05.2021, începând cu ora 09:00;
Interviul pentru postul de inginer se va desfăşura la sediul TCE S.A. Ploiești, în data de 05.05.2021, începând cu
ora 13:00;
Interviul pentru postul de muncitor necalificat se va desfăşura la sediul TCE S.A. Ploiești, în data de 06.05.2021,
începând cu ora 09:00;
Afişarea rezultatelor: 07.05.2021 ora 10:00;
Depunerea eventualelor contestaţii: 07.05.2021 până la ora 13:00;
Afişarea rezultatelor finale: 10.05.2021.

Dosarul de înscriere la concurs
Cei interesaţi vor depune la sediul TCE S.A. Ploieşti – Serviciul Resurse Umane, până la data de 26.04.2021,
ora 13:00, dosarul de concurs care va conţine următoarele documente:
•
•
•
•

Cerere pentru participarea la concurs - tipizată;
Curriculum vitae;
Actul de studii / Actul de calificare (original şi copie);
Actul de identitate (original şi copie).

